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Warunki wypożyczania rowerów elektrycznych w ramach krajowego programu E-cycle  
na sesje i wydarzenia związane z umiejętnościami i pewnością siebie 

22 grudnia 2022 roku 
NA ŻYWO 

 
1. Wprowadzenie 

 
1.1. Niniejsze warunki mają zastosowanie do rezerwacji na wydarzenie „Making cycling e-

asier” („Wydarzenie”) w ramach Krajowego programu E-Cycle („Program”).  
 

1.2. Rezerwując miejsce na Wydarzeniu, użytkownik potwierdza chęć uczestnictwa w 
Wydarzeniu, a my wyrażamy zgodę na dopuszczenie go do udziału w Wydarzeniu oraz 
dostarczenie mu roweru elektrycznego („E-Cycle”), akcesoriów i osprzętu do użytku 
podczas Wydarzenia, jak określono w oddzielnym potwierdzeniu rezerwacji.   

 
1.3. Wydarzenie i korzystanie przez użytkownika z roweru E-Cycle oraz wszelkich 

dostarczonych akcesoriów (w tym świateł, kłódek i kasków) nie będzie trwało dłużej niż 
maksymalnie 2 godziny i całość jest udostępniana bezpłatnie.  

 
1.4. Poprzez rezerwację udziału w Wydarzeniu i zaznaczając odpowiednie pole w naszym 

systemie zarządzania rezerwacjami, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie 
niniejszych warunków („Warunki”) i uznaje je za wiążące.  

 
1.5. Odrębne warunki mogą dotyczyć wypożyczenia roweru E-Cycle, które udostępnimy 

oddzielnie. 
 

1.6. Należy pamiętać, że w przypadku naruszenia któregokolwiek z niniejszych Warunków 
możemy odmówić wstępu na Wydarzenie i/lub zażądać jego opuszczenia.   

 
2. Informacje o nas i Programie 

 
2.1. Jesteśmy Klubem Turystyki Rowerowej (działającym jako Cycling UK) utworzonym i 

zarejestrowanym w Anglii i Walii pod numerem ewidencyjnym 25185 oraz 
zarejestrowanym jako organizacja charytatywna w Anglii i Walii pod numerem 1147607 
oraz w Szkocji pod numerem SC042541, której siedziba znajduje się w Parklands, Railton 
Road, Guildford, Surrey GU2 9JX („Cycling UK”). 
 

2.2. Program ma na celu zwiększenie świadomości społecznej i zrozumienia oraz 
przyspieszenie wdrażania rowerów elektrycznych. Na realizację tego Programu 
otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Transportu. 

 
2.3. Użytkownik może skontaktować się z nami w sprawie jakichkolwiek pytań dotyczących 

niniejszych Warunków, roweru E-Cycle, Wydarzenia i/lub Programu, wysyłając wiadomość 
e-mail na adres: bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org 
 

3. Rezerwacja Wydarzenia 
 
3.1. Aby zarezerwować miejsce na Wydarzeniu należy: 

3.1.1. mieć ukończone 18 lat (należy pamiętać, że niektóre z naszych e-hubów zezwalają 
na udział w naszych Wydarzeniach osobom powyżej 16 roku życia, pod warunkiem 
posiadania zgody rodziców, którą należy udokumentować za pomocą wypełnionego 
formularza zgody rodziców); 

3.1.2. być sprawnym i kompetentnym rowerzystą;  

3.1.3. upewnić się, że wszystkie dane podane podczas procesu rezerwacji są dokładne, 
kompletne i niewprowadzające w błąd; 
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3.1.4. wyrazić zgodę na niniejsze Warunki. 
 

3.2. Zastrzegamy sobie całkowitą swobodę w odrzuceniu prośby o rezerwację udziału w 
Wydarzeniu. 
 

3.3. W momencie pojawienia się na Wydarzeniu należy przedstawić dowód tożsamości (np. 
prawo jazdy, paszport, biometryczne zezwolenie na pobyt w Wielkiej Brytanii (BRP), kartę 
rejestracyjną azylu (ARC), dowód osobisty wydany poza Wielką Brytanią itd. lub kartę 
pracowniczą/ NHS/uczniowską na Wydarzenie organizowane w miejscu pracy lub centrum 
edukacji), należy również zabrać ze sobą potwierdzenie rezerwacji. Preferowany jest 
dokument tożsamości ze zdjęciem, ale akceptujemy również rachunek za media, rachunek 
za podatek lokalny lub wyciąg bankowy, jeżeli użytkownik nie ma dokumentu tożsamości 
ze zdjęciem i jeżeli widnieje na nim jego imię i nazwisko oraz adres. 

 

3.4. Wydarzenie rozpoczyna się i kończy w dniu i o godzinie podanych w potwierdzeniu 
rezerwacji. 

 

3.5. W celu umożliwienia monitorowania i oceny rezerwacji na Wydarzenia należy dokonywać 
indywidualnie. Każda rezerwacja jest ważna tylko dla osoby wskazanej w potwierdzeniu 
rezerwacji, a na każde Wydarzenie użytkownik może dokonać rezerwacji tylko dla jednej 
osoby. Dla uniknięcia wątpliwości, uczestnicy mogą brać udział w więcej niż jednym 
Wydarzeniu. 

 

3.6. Użytkownik wyraża zgodę na udział w naszym procesie monitorowania i oceny, który 
obejmuje ankietę przed Wydarzeniem i dwie ankiety po Wydarzeniu. Odpowiedzi w 
ankietach mogą być anonimowe. 

 

3.7. Po udziale w Wydarzeniu, Cycling UK lub Steer, partner ds. oceny Departamentu 
Transportu, może skontaktować się z użytkownikiem, aby zaprosić go do wzięcia udziału 
w dalszych badaniach Programu, Wydarzenia i udziału w nim. 

 
4. Obowiązki użytkownika 
 

4.1. Uczestnicząc w Wydarzeniu, należy: 

4.1.1. przestrzegać niniejszych Warunków i wszystkich obowiązujących przepisów prawa; 

4.1.2. używać roweru E-Cycle i innego sprzętu w sposób rozsądny i odpowiedzialny;  

4.1.3. korzystać z roweru E-Cycle i innego sprzętu zgodnie ze wszystkimi instrukcjami 
przekazanymi przez personel Wydarzenia;   

4.1.4. stosować się do wszystkich instrukcji i wskazówek dotyczących zdrowia i 
bezpieczeństwa przekazanych przez personel Wydarzenia oraz  

4.1.5. traktować personel Wydarzenia i innych uczestników z uprzejmością i szacunkiem 
oraz stosować się do wszelkich instrukcji lub zasad wprowadzonych przez personel 
Wydarzenia na Wydarzeniu. 
 

4.2. Uczestnicząc w Wydarzeniu, nie należy: 

4.2.1. uszkadzać, niszczyć ani dewastować roweru E-Cycle ani żadnych innych 
materiałów, wyposażenia i akcesoriów dostarczonych użytkownikowi; 

4.2.2. używać roweru E-Cycle do wyścigów, akrobacji lub trików; 

4.2.3. uczestniczyć w Wydarzeniu pod wpływem alkoholu, silnych leków lub innych 
środków odurzających; 

4.2.4. robić zdjęć miejsca Wydarzenia, roweru E-Cycle, jakiegokolwiek uczestnika lub 
naszego instruktora(ów) bez naszej wyraźnej zgody; 
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4.2.5. korzystać z telefonu komórkowego bez naszej wyraźnej zgody; 

4.2.6. zachowywać się w sposób antyspołeczny, niegrzeczny, rasistowski, seksistowski, 
obraźliwy lub agresywny, w tym (między innymi) w sposób, który powoduje lub może 
wywołać alarm, obrazę lub niepokój innych osób lub w sposób, który może stanowić 
nękanie naszego personelu Wydarzenia lub jakiegokolwiek innego uczestnika. 
 

4.3. Po zakończeniu Wydarzenia użytkownik musi zwrócić nam rower E-Cycle oraz wszelkie 
dostarczone materiały, akcesoria lub inny sprzęt dostarczony podczas Wydarzenia w 
takim samym stanie, w jakim zostały dostarczone. 
 

4.4. Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do odmowy udziału w 
Wydarzeniu i/lub usunięcia użytkownika z Wydarzenia, jeżeli jego zachowanie zostanie 
przez nas uznane za obraźliwe, niezgodne z prawem, stanowiące groźbę, obraźliwe, 
nieodpowiednie, mogące wyrządzić krzywdę lub psuć zabawę, komfort lub 
bezpieczeństwo innych uczestników, personelu Wydarzenia, któregokolwiek z naszych 
agentów i/lub ogółu społeczeństwa lub jeżeli w inny sposób użytkownik naruszy niniejsze 
Warunki. Obejmuje to działanie w sposób, który może spowodować lub prowadzić do 
uszkodzenia mienia (w tym m.in. roweru E-Cycle). 

 
4.5. Żadne odszkodowanie nie zostanie wypłacone, jeżeli użytkownik zostanie usunięty z 

Wydarzenia w okolicznościach opisanych w punkcie 4.4 powyżej, a my zastrzegamy sobie 
prawo do odmowy jakichkolwiek dalszych rezerwacji użytkownika na przyszłe Wydarzenia 
(lub podobne) lub dowolnego członka jego grupy. 

 

4.6. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, opóźnienia lub wydatki 
poniesione przez użytkownika, ani za jakiekolwiek uszkodzenia, kradzieże lub utratę 
jakiejkolwiek własności, mienia, przedmiotów lub podobnych przedmiotów, które 
użytkownik wnosi na Wydarzenie. W celu uniknięcia wątpliwości nie wyłączamy ani nie 
ograniczamy w żaden sposób naszej odpowiedzialności wobec użytkownika, jeżeli byłoby 
to niezgodne z prawem.  W związku z tym, żadne z postanowień niniejszych Warunków 
nie wyłącza ani nie ogranicza w żaden sposób naszej odpowiedzialności za śmierć lub 
obrażenia ciała spowodowane przez nasze zaniedbanie, za oszustwo lub nieuczciwe 
wprowadzenie w błąd, ani za żadne inne sprawy, w przypadku których wyłączenie lub 
ograniczenie (lub próba wyłączenia lub ograniczenia) naszej odpowiedzialności byłoby 
niezgodne z prawem. 

 
5. Bezpieczeństwo i ochrona 
 

5.1. Chcemy, aby użytkownik korzystał z Wydarzenia w sposób bezpieczny i przyjemny. 
Oprócz przestrzegania naszych wymagań dotyczących użytkowania określonych w 
punktach 4.1 i 4.2 powyżej, prosimy o zachowanie ostrożności i właściwej oceny podczas 
Wydarzenia, a także zdecydowanie zalecamy noszenie kasku oraz stosowanie 
odpowiedniego sprzętu i odzieży ochronnej podczas uczestnictwa w naszych 
Wydarzeniach.  
 

5.2. Użytkownik akceptuje fakt, że jazda na rowerze wiąże się z ryzykiem i potwierdza, że jest 
kompetentnym rowerzystą, który jeździ bezpiecznie i odpowiedzialnie w trakcie 
Wydarzenia. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jest w stanie 
bezpiecznie korzystać z roweru E-Cycle i akceptuje, że jeździ na własne ryzyko. 
 

5.3. Biorąc udział w jednym z naszych Wydarzeń użytkownik odpowiada za swoje rzeczy 
osobiste. 
 

5.4. Wszystkie istotne informacje medyczne muszą zostać dostarczone przez użytkownika 
przed wzięciem udziału w jednym z naszych Wydarzeń, a jego wyłącznym obowiązkiem 
jest upewnienie się, że jest wystarczająco sprawny i zdrowy, aby wziąć udział w 
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Wydarzeniu. Jeżeli użytkownik nie ma pewności co do tego, musi skontaktować się z nami 
pod adresem e-mail: bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org.  

 
6. Wykluczenie i zawieszenie 
 

6.1. Jeżeli w dowolnym momencie użytkownik nie będzie przestrzegać niniejszych Warunków 
(w tym między innymi naszych wymagań dotyczących użytkowania zgodnie z punktami 4.1 
i 4.2) i/lub obowiązujących przepisów prawa, możemy wykluczyć lub zawiesić jego udział 
w Programie, oprócz wszelkich praw przysługujących nam na mocy niniejszych Warunków 
do wykluczenia użytkownika z jakiegokolwiek Wydarzenia. 
 

6.2. W przypadku, gdy takie nieprzestrzeganie miałoby mieć charakter kryminalny, w tym 
(między innymi) byłoby związane z kradzieżą roweru E-Cycle, zastrzegamy sobie prawo 
do przekazania sprawy i ujawnienia wszystkich istotnych informacji policji. Informacje 
uzyskane przez Policję (od nas lub od osoby trzeciej) mogą zostać wykorzystane do 
wykluczenia lub zawieszenia udziału w Programie. 

 

6.3. Jeżeli użytkownik zostanie wykluczony z Programu lub zawieszony, możemy według 
własnego uznania anulować jego rezerwację na Wydarzenie. 
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7. Odpowiedzialność i ubezpieczenie     
 

7.1. Rower E-Cycle i wszystkie akcesoria pozostają naszą własnością (lub odpowiednio 
własnością naszych partnerów) w okresie korzystania z nich podczas Wydarzenia. 
 

7.2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za jakąkolwiek utratę, kradzież lub uszkodzenie 
roweru E-Cycle i wszelkich akcesoriów, które dostarczymy mu podczas Wydarzenia. 

 
7.3. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia lub niezrealizowanie któregokolwiek z 

naszych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków, które jest spowodowane 
zdarzeniami pozostającymi poza naszą kontrolą. 

 

7.4. Nie ponosimy odpowiedzialności za awarie lub wadliwe działanie ładowarek Qi 
(bezprzewodowych) i/lub uchwytów na telefony komórkowe dostępnych w rowerach E-
Cycle TIER uczestniczących w Wydarzeniach odbywających się w miejscu pracy. 

 
7.5. Cycling UK posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z 

Wydarzeniem.  
 
8. Ochrona danych 
 

8.1. Nasza Polityka prywatności (odnośnik zamieszczono poniżej) określa, w jaki sposób 
możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika. Prosimy o uważne zapoznanie się z 
Polityką Prywatności. 
https://www.cyclinguk.org/article/making-cycling-e-asier-privacy-notice  

 
9. Anulowanie 
 

9.1. Użytkownik może zmienić lub anulować swoją rezerwację na Wydarzenie, kontaktując się 
z nami za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres 
bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org 
  

9.2. Użytkownik nie może przenieść rezerwacji na Wydarzenie na inną osobę ani zmienić 
nazwiska podanego w potwierdzeniu rezerwacji. 

 
9.3. Rezerwacja na Wydarzenie jest uzależniona od kontynuacji Programu. Zastrzegamy sobie 

prawo do anulowania dowolnej rezerwacji na Wydarzenie dokonanej przez użytkownika z 
dowolnego powodu, w tym (między innymi) zakończenia Programu, niekorzystnych 
warunków atmosferycznych lub braku możliwości bezpiecznego przeprowadzenia 
wydarzenia. 

 
10. Skargi 
 

10.1. Jeżeli użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków lub 
Wydarzenia lub chce złożyć skargę, musi skontaktować się z nami pod adresem 
bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org.  

 
11. Aktualizacje 
 

11.1. Od czasu do czasu możemy zmieniać lub aktualizować niniejsze Warunki. 
 
12. Inne 
 

12.1. Użytkownik musi powiadomić nas o zmianie swoich danych kontaktowych tak 
szybko, jak to możliwe (a w każdym przypadku przed datą Wydarzenia), kontaktując się z 

https://www.cyclinguk.org/article/making-cycling-e-asier-privacy-notice
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nami za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: 
bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org. 
 

12.2. Nikt poza użytkownikiem i nami nie jest stroną tej umowy. Żadna inna osoba nie ma 
żadnych praw do egzekwowania któregokolwiek z niniejszych Warunków. 

 
12.3. Użytkownik nie może przenosić ani scedować żadnych swoich praw wynikających z 

niniejszych Warunków na żadną inną osobę. 
 

12.4. Każdy punkt niniejszych Warunków działa oddzielnie. Jeżeli jakikolwiek sąd lub 
odpowiedni organ zdecyduje, że którykolwiek z tych warunków jest niezgodny z prawem, 
pozostałe punkty pozostaną w pełnej mocy w zakresie, w jakim mają zastosowanie (i będą 
odpowiednio interpretowane). 

 
12.5. Niewykonanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia wynikającego z niniejszych 

Warunków nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.  
 

12.6. Jeżeli niniejsze Warunki zostaną przetłumaczone na jakikolwiek inny język i wystąpi 
jakakolwiek niespójność między wersjami Warunków, pierwszeństwo będzie mieć wersja 
w języku angielskim. 

 
12.7. Niniejsze Warunki podlegają prawu angielskiemu i walijskiemu, a wszelkie spory 

dotyczące niniejszych Warunków będą rozpatrywane przez sądy angielskie i walijskie. 
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