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ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਸਾਇਕਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ  

ਹੁਿਰ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਿਾਸ ਸੈਸ਼ਿਾਾਂ ਅਤ ੇਇਿੈਂਟਜ਼ ਲਈ 

22 ਦਸੰਬਰ 2022 

ਲਾਈਵ 

 

1. ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 

 

1.1. ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਾਂ ਿੈਸ਼ਿਲ ਈ-ਸਾਇਕਲ ਸਕੀਮ ("ਸਕੀਮ") ਦੇ ਤਨਹਤ 'ਮੇਨਕੰਗ ਸਾਇਕਨਲੰਗ ਈ-ਏਜੀਅਰ' 

ਇਵੈਂਟ ("ਇਵੈਂਟ") ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਨਕੰਗ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਿ।  

 

1.2. ਇਵੈਂਟ ਨਵਚ ਜਗਹਾ ਬੁੁੱਕ ਕਰਕ,ੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਵੈਂਟ ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ੋਅਤ ੇਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ 

ਇਵੈਂਟ ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਿ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹੋਏ ਹਾਾਂ ਅਤ ੇਨਜਵੇਂ ਨਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵੁੱਖਰੀ ਬੁਨਕੰਗ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਵਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ 

ਨਗਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਵੈਂਟ ਦੌਰਾਿ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇੁੱਕ ਇਲੈਕਨਟਿਕ ਸਾਇਕਲ ("ਈ-ਸਾਇਕਲ"), ਉਪਕਰਣ ਅਤ ੇ

ਅਟੈਚਮੈਂਟਾਾਂ ਪਿਦਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹੋਏ ਹਾਾਂ।   

 

1.3. ਇਵੈਂਟ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਇੁੱਕ ਈ-ਸਾਇਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤ ੇਪਰੂਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਕਰਣ (ਲਾਈਟਾਾਂ, ਤਾਲੇ 

ਅਤ ੇਹੈਲਮਟ ਸਮੇਤ) ਅਨਧਕਤਮ 2 ਘੰਨਟਆਾਂ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਸਮੇਂ ਤੁੱਕ ਿਹੀ ਾਂ ਚੁੱਲਣਗ ੇਅਤ ੇਤੁਹਾਿੰੂ ਮੁਫਤ ਪਿਦਾਿ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ 

ਹਿ।  

 

1.4. ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਬੁਨਕੰਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੁਨਕੰਗ ਪਿਬੰਧਿ ਨਸਸਟਮ 'ਤੇ ਸੰਬੰਨਧਤ ਬਾਕਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਿ ਲਗਾ ਕੇ, ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਹਿਾਾਂ 

ਨਿਯਮਾਾਂ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਾਂ ("ਸ਼ਰਤਾਾਂ") ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿ ਅਤੇ ਉਹਿਾਾਂ ਿਾਲ ਬੰਿਹੇ ਕਕ ਜਾਣ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।  

 

1.5. ਇਕ ਈ-ਸਾਇਕਲ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਰਜ ੇ 'ਤ ੇਵੁੱਖਰ ੇਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ, ਜੋ ਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਵੁੱਖਰ ੇਤੌਰ 'ਤ ੇਉਪਲਬਧ 

ਕਰਵਾਵਾਾਂਗ,ੇ ਲਾਗੂ ਹ ੋਸਕਦੀਆਾਂ ਹਿ, । 

 

1.6. ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਿੋਟ ਕਰੋ ਨਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਹਿਾਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਵੈਂਟ 

ਨਵਚ ਦਾਖਲ ਹਣੋ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ ਅਤ/ੇਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਵੈਂਟ ਛੁੱਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹਾਾਂ।   

 

2. ਸਾਡੇ ਬਾਰ ੇਅਤ ੇਸਕੀਮ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 

 

2.1. ਅਸੀ ਾਂ ਸਾਇਕਨਲਸਟਜ' ਟਨੂਰੰਗ ਕਲੁੱਬ (ਸਾਇਕਨਲੰਗ ਯੂਕੇ ਵਜੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਵਚ) ਹਾਾਂ, ਕੰਪਿੀ ਿੰਬਰ 25185 ਦੇ ਿਾਲ 

ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤ ੇਵੇਲਜ ਨਵਚ ਸਥਾਪਤ ਅਤ ੇਰਨਜਸਟਰਡ ਹਾਾਂ ਅਤ ੇਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤ ੇਵੇਲਜ ਨਵਚ ਚੈਨਰਟੀ ਿੰਬਰ 1147607 

ਿਾਲ ਅਤ ੇਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨਵਚ ਚੈਨਰਟੀ ਿੰਬਰ SC042541 ਿਾਲ ਇੁੱਕ ਚੈਨਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਨਜਸਟਰਡ ਹਾਾਂ, ਨਜਸਦਾ 

ਰਨਜਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਪਾਰਕਲੈਂਡਜ, ਰੇਲਟਿ ਰੋਡ, ਨਗਲਡਫੋਰਡ, ਸਰੀ GU2 9JX ("ਸਾਇਕਨਲੰਗ ਯੂਕੇ") ਨਵਖੇ ਹੈ। 

 

2.2. ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਈ-ਸਾਇਕਲਾਾਂ ਬਾਰ ੇਜਿਤਕ ਜਾਗਰਕੂਤਾ ਅਤ ੇਸਮਝ ਿੰੂ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤ ੇਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੰੂ ਤਜੇ 

ਕਰਿਾ ਹ।ੈ ਯੋਜਿਾ ਿੰੂ ਪਿਦਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਸਾਿੰੂ ਟਰਾਾਂਸਪੋਰਟ ਨਵਭਾਗ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪਿਾਪਤ ਹੋਏ ਹਿ। 

 

2.3. ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਹਿਾਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਈ-ਸਾਇਕਲ, ਇਵੈਂਟ ਅਤ ੇ/ ਜਾਾਂ ਸਕੀਮ ਿਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਾਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਿਾਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ 

ਿਾਲ ਇੁੱਥੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org 

 

3. ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਬੁਨਕੰਗ 

 

3.1. ਨਕਸੇ ਇਵੈਂਟ ਨਵਚ ਜਗਹਾ ਬੁੁੱਕ ਕਰਿ ਲਈ, ਤੁਹਾਿੰੂ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਇਹ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

3.1.1. 18 ਸਾਲ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਵੋ (ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਨਧਆਿ ਨਦਓ ਨਕ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਈ-ਹੁੱਬ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੁੱਧ 

ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਿੰੂ ਸਾਡੇ ਇਵੈਂਟਾਾਂ ਨਵਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਦੰਦੇ ਹਿ, ਬਸ਼ਰਤ ੇਉਹਿਾਾਂ ਕੋਲ ਮਾਨਪਆਾਂ ਦੀ 

ਸਨਹਮਤੀ ਹੋਵੇ ਨਜਸ ਿੰੂ ਮਾਨਪਆਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਨਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਨਵਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ)ੈ; 

3.1.2. ਇੁੱਕ ਨਿਪੁੰਿ ਅਤੇ ਯੋਗ ਸਾਇਕਨਲਸਟ ਹੋਵ;ੋ  
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3.1.3. ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਬੁਨਕੰਗ ਪਿਨਕਨਰਆ ਦੌਰਾਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਪਿਦਾਿ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਸਹੀ, ਸੰਪੂਰਿ 

ਹੈ ਅਤ ੇਗੰੁਮਰਾਹਕੁੰਿ ਿਹੀ ਾਂ ਹੈ; 

3.1.4. ਇਹਿਾਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਿਾਲ ਸਨਹਮਤ ਹਵੋੋ। 

 

3.2. ਅਸੀ ਾਂ ਇਵੈਂਟ ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਨਕੰਗ ਬੇਿਤੀ ਿੰੂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿ ਲਈ ਸੰਪੂਰਿ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਮਰੁੱਥਾ 

ਰਾਖਵੀ ਾਂ ਰੁੱਖਦੇ ਹਾਾਂ। 

 

3.3. ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਵੈਂਟ ਨਵਚ ਹਾਜਰੀ ਮੌਕ ੇਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਿ ਲਈ, ਡਰਾਈਨਵੰਗ 

ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਯੂਕੇ ਬਾਇਓਮੈਨਟਿਕ ਨਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਨਮਟ (BRP), ਅਸਾਇਲਮ ਰਨਜਸਟਿੇਸ਼ਿ ਕਾਰਡ (ARC), 

ਗੈਰ-ਯੂਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਆਨਦ ਜਾਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਾਂ ਜਾਾਂ ਨਸੁੱਨਖਆ ਕੇਂਦਰ 'ਤ ੇਨਡਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੁੱਕ ਇਵੈਂਟ 

ਲਈ ਨਦੁੱਤਾ ਨਗਆ ਆਈਡੀ ਪਾਸ), ਅਤ ੇਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣੀ ਬੁਨਕੰਗ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਆਪਣ ੇਿਾਲ ਨਲਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਫੋਟੋ 

ਵਾਲੇ ਆਈਡੀ ਿੰੂ ਤਰਜੀਹ ਨਦੁੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਕੋਈ ਫਟੋੋ ਵਾਲੇ ਆਈਡੀ ਿਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਅਤ ੇਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 

ਪੂਰਾ ਿਾਮ ਅਤ ੇਪਤਾ ਨਦਖਾਉ ਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨਬੁੱਲ, ਕੌਂਸਲ ਟੈਕਸ ਨਬੁੱਲ, ਜਾਾਂ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ 

ਕਰਾਾਂਗ।ੇ 

 

3.4. ਇਵੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਨਕੰਗ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਿ 'ਤ ੇਦੁੱਸੇ ਅਿੁਸਾਰ ਨਮਤੀ ਅਤ ੇਸਮੇਂ 'ਤ ੇਸੁ਼ਰ ੂਹੁੰਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ 

 

3.5. ਨਿਗਰਾਿੀ ਅਤ ੇਮੁਲਾਾਂਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ, ਇਵੈਂਟ ਬੁਨਕੰਗਾਾਂ ਨਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਿ। 

ਹਰੇਕ ਬੁਨਕੰਗ ਨਸਰਫ਼ ਬੁਨਕੰਗ ਪਸੁ਼ਟੀਕਰਿ 'ਤ ੇਿਾਮ ਨਦੁੱਤੇ ਨਵਅਕਤੀ ਲਈ ਵੈਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਤੁਸੀ ਾਂ ਹਰੇਕ ਇਵੈਂਟ ਲਈ 

ਨਸਰਫ਼ ਇੁੱਕ ਨਵਅਕਤੀ ਿੰੂ ਬੁੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁੱਕ ਦਰੂ ਕਰਿ ਲਈ ਦੁੱਨਸਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ੈਨਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਇੁੱਕ ਤੋਂ ਵੁੱਧ 

ਇਵੈਂਟ ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਿ। 

 

3.6. ਤੁਸੀ ਾਂ ਸਾਡੀ ਨਿਗਰਾਿੀ ਅਤ ੇਮੁਲਾਾਂਕਣ ਪਿਨਕਨਰਆ ਨਵਚ ਨਹੁੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹ,ੋ ਨਜਸ ਨਵਚ ਇੁੱਕ ਪਿੀ-ਇਵੈਂਟ 

ਸਰਵੇਖਣ ਅਤ ੇਦੋ ਪੋਸਟ-ਇਵੈਂਟ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਿ। ਤੁਸੀ ਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਾਂ ਲਈ ਅਨਗਆਤ ਰਪੂ ਨਵਚ ਜਵਾਬ ਦੇ 

ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 

3.7. ਇਵੈਂਟ ਨਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਇਕਨਲੰਗ ਯੂਕੇ ਜਾਾਂ ਨਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਾਰ ਟਿਾਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ 

ਪਾਰਟਿਰ, ਸਟੀਅਰ (Steer), ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਸ ਸਕੀਮ, ਇਵੈਂਟ ਅਤ ੇਇਸ ਨਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਾਰ ੇਅੁੱਗੇ ਦੀ ਖੋਜ 

ਨਵਚ ਨਹੁੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ। 

 

4. ਤੁਹਾਡੀਆਾਂ ਨਜੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ 

 

4.1. ਨਕਸੇ ਇਵੈਂਟ ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਲੇੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਿਹਾਾਂ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿਾ ਜਰਰੂੀ ਹੈ: 

4.1.1. ਇਹਿਾਾਂ ਨਿਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰ ੇਕਾਿੰੂਿਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਾ; 

4.1.2. ਈ-ਸਾਇਕਲ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਿ ਦੀ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਨਜਮੇੰਵਾਰੀ ਿਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿਾ;  

4.1.3. ਸਾਡੇ ਇਵੈਂਟ ਸਟਾਫ ਦਆੁਰਾ ਪਿਦਾਿ ਕੀਤੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਈ-ਸਾਇਕਲ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਹੋਰ 

ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿਾ;   

4.1.4. ਸਾਡੇ ਇਵੈਂਟ ਸਟਾਫ ਦਆੁਰਾ ਤੁਹਾਿੰੂ ਪਿਦਾਿ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਾਰ ੇਨਸਹਤ ਅਤ ੇਸੁਰੁੱਨਖਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅਤ ੇ

ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਿ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਾ; ਅਤੇ  

4.1.5. ਇਵੈਂਟ ਸਟਾਫ਼ ਅਤ ੇਹੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਾਂ ਿਾਲ ਨਸ਼ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤ ੇਆਦਰ ਿਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਅਤ ੇਇਵੈਂਟ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ 

ਦਆੁਰਾ ਇਵੈਂਟ ਨਵਚ ਨਦੁੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਜਾਾਂ ਨਿਯਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਾ। 

 

4.2. ਨਕਸੇ ਇਵੈਂਟ ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਨਦਆਾਂ, ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਹ ਿਹੀ ਾਂ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ: 

4.2.1. ਤੁਹਾਿੰੂ ਪਿਦਾਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈ-ਸਾਇਕਲ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮੁੱਗਰੀ, ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਿ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਿੰੂ 

ਿੁਕਸਾਿ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਨਵਗਾੜਿਾ ਜਾਾਂ ਭੰਿਣਾ; 

4.2.2. ਰੇਨਸੰਗ, ਸਟੰਟ ਜਾਾਂ ਨਟਿਕ ਰਾਈਨਡੰਗ ਲਈ ਈ-ਸਾਇਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿਾ; 

4.2.3. ਅਲਕੋਹਲ, ਤੇਜ ਦਵਾਈਆਾਂ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਿਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਅਧੀਿ ਇਵੈਂਟ ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਣੋਾ; 



3 

4.2.4. ਸਾਡੀ ਸਪੁੱਸ਼ਟ ਇਜਾਜਤ ਤੋਂ ਨਬਿਾਾਂ ਇਵੈਂਟ ਸਥਾਿ, ਈ-ਸਾਇਕਲ, ਨਕਸੇ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਜਾਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟਿਕਟਰ 

(ਆਾਂ) ਦੀਆਾਂ ਤਸਵੀਰਾਾਂ ਲੈਣਾ; 

4.2.5. ਸਾਡੀ ਸਪੁੱਸ਼ਟ ਇਜਾਜਤ ਤੋਂ ਨਬਿਾਾਂ ਆਪਣ ੇਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿਾ; 

4.2.6. ਸਮਾਜ-ਨਵਰੋਧੀ, ਰੁੁੱਖ,ੇ ਿਸਲਵਾਦੀ, ਨਲੰਗਵਾਦੀ, ਅਪਮਾਿਜਿਕ ਜਾਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਨਵਵਹਾਰ ਕਰਿਾ 

ਨਜਸ ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ (ਪਰ ਇਸ ਤੁੱਕ ਸੀਮਤ ਿਹੀ ਾਂ) ਅਨਜਹ ੇਤਰੀਕ ੇਿਾਲ ਨਵਵਹਾਰ ਕਰਿਾ ਜੋ ਦਨੂਜਆਾਂ ਲਈ 

ਚੇਤਾਵਿੀ, ਅਪਰਾਧ ਜਾਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਿੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜਾਾਂ ਅਨਜਹ ੇਤਰੀਕ ੇਿਾਲ ਨਵਵਹਾਰ ਕਰਿਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਵੈਂਟ 

ਸਟਾਫ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਪਿਤੀਭਾਗੀ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਿੀ ਦਾ ਕਾਰਿ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

4.3. ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਈ-ਸਾਇਕਲ ਅਤੇ ਇਵੈਂਟ ਦੌਰਾਿ ਤੁਹਾਿੰੂ ਮੁਹੁੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਈੋ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ 

ਸਮੁੱਗਰੀ, ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਸਾਜ-ੋਸਾਮਾਿ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਨਵਚ ਵਾਪਸ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਜਸ ਹਾਲਤ ਨਵਚ 

ਉਹ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿ। 

 

4.4. ਅਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਰਜੀ ਿਾਲ, ਇਵੈਂਟ ਨਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਇਿਕਾਰ ਕਰਿ ਅਤ/ੇਜਾਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਵੈਂਟ ਤੋਂ 

ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਰਾਖਵਾਾਂ ਰੁੱਖਦੇ ਹਾਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵਹਾਰ ਿੰੂ ਸਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਅਪਮਾਿਜਿਕ, ਗੈਰ-ਕਾਿੰੂਿੀ, ਧਮਕੀ 

ਪੂਰਿ, ਦਰੁਨਵਵਹਾਰ, ਅਣਉਨਚਤ, ਿੁਕਸਾਿ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਾ ਵਾਲਾ, ਜਾਾਂ ਦਜੇੂ ਭਾਗੀਦਾਰਾਾਂ, ਇਵੈਂਟ ਸਟਾਫ਼, ਸਾਡੇ 

ਨਕਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਆਿੰਦ, ਆਰਾਮ ਜਾਾਂ ਸੁਰੁੱਨਖਆ ਿੰੂ ਿੁਕਸਾਿ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਨਝਆ ਜਾਾਂਦਾ 

ਹ,ੈ ਜਾਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਹਿਾਾਂ ਨਿਯਮਾਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹ।ੋ ਇਸ ਨਵਚ ਅਨਜਹੇ ਤਰੀਕ ੇਿਾਲ ਕੰਮ ਕਰਿਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੈ

ਨਜਸ ਿਾਲ ਸੰਪਤੀ (ਈ-ਸਾਇਕਲ ਸਮੇਤ, ਪਰ ਇਸ ਤੁੱਕ ਸੀਨਮਤ ਿਹੀ ਾਂ) ਿੰੂ ਿੁਕਸਾਿ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਿੁਕਸਾਿ ਹੋਣ ਦੀ 

ਸੰਭਾਵਿਾ ਹ।ੈ 

 

4.5. ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜਾ ਿਹੀ ਾਂ ਨਦੁੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਉਪਰਕੋਤ ਧਾਰਾ 4.4 ਨਵਚ ਦੁੱਸੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਨਵਚ ਨਕਸੇ 

ਇਵੈਂਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਨਦੁੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਭਨਵੁੱਖ ਦੇ ਇਵੈਂਟਜ (ਜਾਾਂ 

ਸਮਾਿ) ਲਈ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਬੁਨਕੰਗ ਤੋਂ ਇਿਕਾਰ ਕਰਿ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਰਾਖਵਾਾਂ ਰੁੱਖਦੇ ਹਾਾਂ। 

 

4.6. ਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਇਵੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਸੇ ਵੀ ਿੁਕਸਾਿ, ਗੰੁਮਸੁ਼ਦਗੀ, ਦੇਰੀ ਜਾਾਂ ਖਰਚੇ, ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਇਵੈਂਟ 

ਨਵਚ ਨਲਆਉਾਂਦੀ ਗਈ ਸੰਪਤੀ, ਜਾਇਦਾਦ, ਵਸਤੂਆਾਂ ਜਾਾਂ ਸਮਾਿ ਚੀਜਾਾਂ ਦੇ ਿੁਕਸਾਿ, ਚੋਰੀ ਜਾਾਂ ਿੁਕਸਾਿ ਲਈ ਨਜੰਮੇਵਾਰ 

ਿਹੀ ਾਂ ਹਾਾਂ। ਸ਼ੁੱਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤੀ ਸਾਡੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਿੰੂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕ ੇਿਾਲ ਛੁੱਡਦੇ ਜਾਾਂ ਸੀਮਤ ਿਹੀ ਾਂ 

ਕਰਦੇ ਨਜੁੱਥੇ ਅਨਜਹਾ ਕਰਿਾ ਗੈਰ-ਕਾਿੰੂਿੀ ਹੋਵੇਗਾ।  ਇਸੇ ਤਰਹਾਾਂ ਇਹਿਾਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਨਵਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਿ 

ਹੋਈ ਮੌਤ ਜਾਾਂ ਨਿੁੱ ਜੀ ਸੁੱਟ ਲਈ, ਜਾਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ, ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਲਈ, 

ਨਜਸ ਿੰੂ ਬਾਹਰ ਰੁੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਵਧੈ ਜਾਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਿੰੂਿੀ ਹੋਵਗੇਾ, ਲਈ ਸਾਡੀ ਨਜੰਮੇਵਾਰੀ ਿੰੂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕ ੇਿਾਲ 

ਬਾਹਰ ਜਾਾਂ ਸੀਮਤ ਿਹੀ ਾਂ ਕਰਦਾ (ਜਾਾਂ ਬਾਹਰ ਕੁੱਢਣ ਜਾਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਿ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਿਹੀ ਾਂ ਕਰਦਾ) ਹੈ। 

 

5. ਸੁਰੁੱਨਖਆ ਅਤ ੇਸਲਾਮਤੀ 

 

5.1. ਅਸੀ ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਾਂ ਨਕ ਸਾਡੇ ਇਵੈਂਟਜ ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇੁੱਕ ਸੁਰੁੱਨਖਅਤ ਅਤੇ ਆਿੰਦਦਾਇਕ ਅਿੁਭਵ ਹੋਵੇ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾਵਾਾਂ 4.1 ਅਤ ੇ4.2 ਨਵਚ ਦਰਸਾਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸਾਡੀਆਾਂ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬਧੰੀ ਲੋੜਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿ ਤੋਂ 

ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀ ਾਂ ਬੇਿਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਨਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਵੈਂਟ ਦੌਰਾਿ ਸਾਵਧਾਿੀ ਅਤ ੇਠੀਕ ਨਿਰਣ ੇਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਅਤ ੇਅਸੀ ਾਂ 

ਜੋਰਦਾਰ ਸਲਾਹ ਨਦੰਦੇ ਹਾਾਂ ਨਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਪਨਹਿੋ ਅਤ ੇਸਾਡੇ ਇਵੈਂਟਜ ਨਵਚ ਨਹੁੱਸਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਢਕੁਵੇਂ ਸੁਰੁੱਨਖਆ 

ਉਪਕਰਿਾਾਂ ਅਤ ੇਕੁੱਪੜੇ ਵਰਤ।ੋ  

 

5.2. ਤੁਸੀ ਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਕ ਸਾਇਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਹਿ ਅਤ ੇਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹ ੋਨਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਇੁੱਕ ਸਮਰੁੱਥ ਸਾਇਕਲ 

ਸਵਾਰ ਹ ੋਜੋ ਇਵੈਂਟ ਨਵਚ ਸੁਰੁੱਨਖਆ ਿਾਲ ਅਤ ੇਨਜੰਮੇਵਾਰੀ ਿਾਲ ਸਾਇਕਲ ਚਲਾਏਗਾ। ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ ਨਜੰਮੇਵਾਰ ਹ ੋਨਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਈ-ਸਾਇਕਲ ਦੀ ਸੁਰੁੱਨਖਅਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਯੋਗ ਹੋ ਅਤ ੇਤੁਸੀ ਾਂ ਸਵੀਕਾਰ 

ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ 'ਤ ੇਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। 

 

5.3. ਸਾਡੇ ਨਕਸੇ ਇੁੱਕ ਇਵੈਂਟ ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀਆਾਂ ਨਿੁੱ ਜੀ ਚੀਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਜੰਮੇਵਾਰੀ ਹਿ। 

 

5.4. ਸਾਡੇ ਨਕਸੇ ਇਵੈਂਟ ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਸਾਰੀ ਸੰਬੰਨਧਤ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਿੰੂ ਪਿਦਾਿ ਕੀਤੀ 

ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜੰਮੇਵਾਰੀ ਹ ੈਨਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਹਾਜਰ ਹਣੋ ਲਈ ਢਕੁਵੇਂ ਰਪੂ 
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ਨਵਚ ਨਫੁੱਟ ਅਤੇ ਨਸਹਤਮੰਦ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਸੁਨਿਸ਼ਨਚਤ ਿਹੀ ਾਂ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਿਾਲ ਇੁੱਥੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀ ਾਂ ਸੰਪਰਕ 

ਕਰੋ: bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org.  

 

6. ਬੇਦਖਲੀ ਅਤ ੇਮੁਅੁੱਤਲੀ 

 

6.1. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਹਿਾਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ (ਧਾਰਾ 4.1 ਅਤ ੇ4.2 ਦੇ ਅਧੀਿ ਸਾਡੀਆਾਂ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬਧੰੀ ਲੋੜਾਾਂ ਸਮੇਤ, ਪਰ 

ਇਹ ਇਹਿਾਾਂ ਤੁੱਕ ਸੀਨਮਤ ਿਹੀ ਾਂ) ਅਤ/ੇਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਲਾਗੂ ਕਾਿੰੂਿ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀ ਾਂ ਇਹਿਾਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ 

ਅਧੀਿ ਤੁਹਾਿੰੂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਿ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਅਨਧਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕੀਮ ਨਵਚ ਤੁਹਾਡੀ 

ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਿੰੂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ ਜਾਾਂ ਮੁਅੁੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ। 

 

6.2. ਨਜੁੱਥੇ ਅਨਜਹੀ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ, ਨਜਸ ਨਵਚ ਈ-ਸਾਇਕਲ ਦੀ ਚੋਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ (ਪਰ ਇਸ ਤੁੱਕ ਸੀਮਤ ਿਹੀ ਾਂ), ਅਪਰਾਨਧਕ 

ਪਿਨਕਰਤੀ ਦੀ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀ ਾਂ ਪੁਨਲਸ ਿੰੂ ਸਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇਣ ਅਤ ੇਸੰਬੰਨਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ 

ਕਰਿ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਰਾਖਵਾਾਂ ਰੁੱਖਦੇ ਹਾਾਂ। ਪੁਨਲਸ ਦਆੁਰਾ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਤੀਜੀ ਨਧਰ ਤੋਂ) 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਸਕੀਮ ਨਵਚ ਨਹੁੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਿ ਜਾਾਂ ਮੁਅੁੱਤਲ ਕਰਿ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 

6.3. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੁੱਨਖਆ ਨਗਆ ਹੈ ਜਾਾਂ ਮੁਅੁੱਤਲ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿਰਣਾਇਕ 

ਸਮਰੁੱਥਾ ਿਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਵੈਂਟ ਬੁਨਕੰਗ ਿੰੂ ਰੁੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ। 
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7. ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਤ ੇਬੀਮਾ     

 

7.1. ਇਵੈਂਟ ਨਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਦੌਰਾਿ ਈ-ਸਾਇਕਲ ਅਤ ੇਕਈੋ ਵੀ ਸਮਾਿ ਸਾਡੀ ਸੰਪਤੀ (ਜਾਾਂ ਨਜਵੇਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵ,ੇ ਸਾਡੇ 

ਭਾਈਵਾਲਾਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ) ਬਣ ੇਰਨਹਦੇੰ ਹਿ। 

 

7.2. ਈ-ਸਾਇਕਲ ਅਤੇ ਇਵੈਂਟ ਦੌਰਾਿ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤੁਹਾਿੰੂ ਪਿਦਾਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਮੁੱਗਰੀ ਦੀ ਨਕਸੇ ਵੀ 

ਗੰੁਮਸੁ਼ਦਗੀ, ਚੋਰੀ ਜਾਾਂ ਿੁਕਸਾਿ ਲਈ ਤੁਸੀ ਾਂ ਨਜੰਮੇਵਾਰ ਹ।ੋ 

 

7.3. ਇਿਹਾਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਿ ਸਾਡੀਆਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਨਜੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਜਾਾਂ ਅਸਫਲਤਾ 

ਜੋ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਕਾਰਿ ਕਰਕ ੇਹੁਦੰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਿਯਤੰਰਣ ਨਵਚ ਿਹੀ ਾਂ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰ ਜਾਾਂ ਨਜੰਮੇਵਾਰ 

ਿਹੀ ਾਂ ਹਾਾਂ। 

 

7.4. ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਰਜ ਸਥਾਿਾਾਂ 'ਤੇ ਹਣੋ ਵਾਲੇ ਇਵੈਂਟਜ ਲਈ ਅਸੀ ਾਂ ਟਾਇਅਰ (TIER) ਈ-ਸਾਇਕਲਾਾਂ 'ਤੇ ਪਿਦਾਿ ਕੀਤ ੇਗਏ 

Qi (ਵਾਇਰਲੈੁੱਸ) ਚਾਰਨਜੰਗ ਅਤ/ੇਜਾਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਿ ਹੋਲਡਰਾਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਾਂ ਖਰਾਬੀ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰ ਜਾਾਂ ਨਜੰਮੇਵਾਰ 

ਿਹੀ ਾਂ ਹਾਾਂ। 

 

7.5. ਸਾਇਕਨਲੰਗ ਯੂਕ,ੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨਵਚ ਜਿਤਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕਾਇਮ ਰੁੱਖਦਾ ਹੈ।  

 

8. ਡਾਟਾ ਸੁਰੁੱਨਖਆ 

 

8.1. ਸਾਡੀ ਗੋਪਿੀਯਤਾ ਿੀਤੀ (ਹੇਠਾਾਂ ਨਦੁੱਤਾ ਨਲੰਕ) ਇਸ ਚੀਜ ਿੰੂ ਨਿਯੰਨਤਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਕ ਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੁੱ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ ਨਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ। ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਗੋਪਿੀਯਤਾ ਿੀਤੀ ਦੀ ਨਧਆਿ ਿਾਲ ਸਮੀਨਖਆ ਕਰੋ। 

https://www.cyclinguk.org/article/making-cycling-e-asier-privacy-notice  
 

9. ਰੁੱਦ ਕਰਿਾ 

 

9.1. ਤੁਸੀ ਾਂ bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀ ਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇਵੈਂਟ 

ਬੁਨਕੰਗ ਿੰੂ ਸੋਧ ਜਾਾਂ ਰੁੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
  

9.2. ਤੁਸੀ ਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਬੁਨਕੰਗ ਿੰੂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀ ਿੰੂ ਹਸਤਾਾਂਤਨਰਤ ਿਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਾਂ ਬੁਨਕਗੰ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਿ 'ਤ ੇ

ਸੂਚੀਬੁੱਧ ਿਾਮ ਿੰੂ ਬਦਲ ਿਹੀ ਾਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 

9.3. ਤੁਹਾਡੀ ਇਵੈਂਟ ਬੁਨਕੰਗ, ਸਕੀਮ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਨਹਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤ ੇਹ।ੈ ਅਸੀ ਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਿ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਨਕਸੇ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਬੁਨਕੰਗ ਿੰੂ ਰੁੱਦ ਕਰਿ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਰਾਖਵਾਾਂ ਰੁੱਖਦੇ ਹਾਾਂ, ਨਜਸ ਨਵਚ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਮੌਸਮ 

ਦੀਆਾਂ ਪਿਤੀਕੂਲ ਸਨਥਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਇਵੈਂਟ ਿੰੂ ਸੁਰੁੱਨਖਅਤ ਢੰਗ ਿਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਨਵਚ ਅਸਮਰੁੱਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ (ਪਰ ਇਹ 

ਇਿਹਾਾਂ ਤੁੱਕ ਸੀਨਮਤ ਿਹੀ ਾਂ ਹਿ)। 

 

10. ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ 

 

10.1. ਜੇਕਰ ਇਹਿਾਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਨਕੰਗ ਜਾਾਂ ਇਵੈਂਟ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈੋ ਸਵਾਲ ਹਿ, ਜਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਕਈੋ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਿਾ 

ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਿਾਲ ਇੁੱਥੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀ ਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  
bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org  

 

11. ਅੁੱਪਡੇਟ 

 

11.1. ਅਸੀ ਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਹਿਾਾਂ ਨਿਯਮਾਾਂ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਾਂ ਿੰੂ ਬਦਲ ਜਾਾਂ ਅੁੱਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ। 

 
 
 

 

https://www.cyclinguk.org/article/making-cycling-e-asier-privacy-notice
mailto:bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org
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12. ਹੋਰ 

 

12.1. ਤੁਹਾਿੰੂ ਸਾਡੇ ਿਾਲ ਇੁੱਥੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀ ਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕ ੇਆਪਣ ੇਸੰਪਰਕ ਵੇਰਨਵਆਾਂ ਨਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰ ੇਸਾਿੰੂ 

ਸੂਨਚਤ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਜਵੇਂ ਹੀ ਅਨਜਹਾ ਕਰਿਾ ਨਵਹਾਰਕ ਹਵੋੇ (ਅਤ ੇਨਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਨਵਚ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਨਮਤੀ ਤੋਂ 

ਪਨਹਲਾਾਂ ਹੋਵ)ੇ: bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org. 

 

12.2. ਤੁਹਾਡੇ ਅਤ ੇਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਵਚ ਇੁੱਕ ਨਧਰ ਿਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀ ਿੰੂ 

ਇਹਿਾਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਿੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਿ ਦਾ ਕਈੋ ਅਨਧਕਾਰ ਿਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

 

12.3. ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਹਿਾਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਿ ਆਪਣੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਅਨਧਕਾਰ ਿੰੂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀ ਿੰੂ ਹਸਤਾਾਂਤਨਰਤ ਿਹੀ ਾਂ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਜਾਾਂ ਸੌਂਪ ਿਹੀ ਾਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 

12.4. ਇਹਿਾਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪੈਰਾ ਵੁੱਖਰ ੇਤੌਰ 'ਤ ੇਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਾਂ ਸੰਬੰਨਧਤ ਅਥਾਰਟੀ 

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਕ ਇਹਿਾਾਂ ਨਵਚੋਂ ਕਈੋ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਿੰੂਿੀ ਹਿ, ਤਾਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੈਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਲਾਗੂ ਰਨਹਣਗ ੇ

ਅਤ ੇਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁੱਦ ਤੁੱਕ ਪਿਭਾਵੀ ਰਨਹਣਗ ੇ(ਅਤ ੇਉਸ ਅਿੁਸਾਰ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗ)ੇ। 

 

12.5. ਇਹਿਾਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਿ ਨਕਸੇ ਵੀ ਅਨਧਕਾਰ ਜਾਾਂ ਨਵਵਸਥਾ ਿੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਿ ਨਵਚ ਅਸਫਲਤਾ ਅਨਜਹੇ ਅਨਧਕਾਰ 

ਜਾਾਂ ਨਵਵਸਥਾ ਦੀ ਛੋਟ ਿਹੀ ਾਂ ਹੋਵਗੇੀ।  

 

12.6. ਜੇਕਰ ਇਹਿਾਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦਾ ਨਕਸੇ ਹਰੋ ਭਾਸ਼ਾ ਨਵਚ ਅਿੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹ ੈਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਰਣਾਾਂ ਨਵਚ ਕਈੋ 

ਅਸੰਗਤਤਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਇਸ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਸਕਰਣ ਿੰੂ ਤਰਜੀਹ ਨਦੁੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 

12.7. ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਤ ੇਵੈਲਸ਼ ਕਿੰੂਿ ਦਆੁਰਾ ਨਿਯਤੰਨਰਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਿ ਅਤ ੇਇਹਿਾਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ 

ਬਾਰ ੇਸਾਡੇ ਨਵਚਕਾਰ ਕਈੋ ਵੀ ਨਵਵਾਦ ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਤ ੇਵੈਲਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਾਂ ਨਵਚ ਸੁਨਣਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

mailto:bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org

