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Termenii și condițiile Schemei Naționale E-Cycle  
pentru sesiuni și evenimente de aptitudini și încredere 

22 decembrie 2022 
Live 

 
1. Introducere 

 
1.1. Acești termeni și condiții se aplică rezervării dumneavoastră făcută pentru un eveniment 

(„Eveniment”) „Making cycling easier” („Să facem mersul cu bicicleta mai ușor”) în cadrul 
Schemei Naționale E-Cycle („Schema”).  
 

1.2. Prin rezervarea unui loc la Eveniment, ați confirmat că doriți să participați la Eveniment și 
am fost de acord să vă admitem la Eveniment și să vă furnizăm o bicicletă electrică („E-
Cycle”), accesorii și atașamente care vor fi utilizate în timpul Evenimentul, așa cum este 
specificat separat în confirmarea rezervării.   

 
1.3. Evenimentul și utilizarea unei biciclete E-Cycle și a oricăror accesorii furnizate (inclusiv 

lumini, încuietori și căști) nu vor dura mai mult de 2 ore și vă sunt oferite gratuit.  
 

1.4. Prin rezervarea Evenimentului și bifând căsuța relevantă din sistemul nostru de gestionare 
a rezervărilor, sunteți de acord să respectați și să vă asumați obligațiile legale ale acestor 
termeni și condiții („Termeni”).  

 
1.5. Se pot aplica termeni și condiții diferite pentru orice închiriere a unei biciclete E-Cycle, pe 

care le vom pune la dispoziție separat. 
 

1.6. Vă rugăm să rețineți că, dacă încălcați oricare dintre acești Termeni, este posibil să 
refuzăm participarea dumneavoastră la Eveniment și/sau să vă solicităm să părăsiți 
Evenimentul.   

 
2. Informații despre noi și Schemă 

 
2.1. Noi suntem „Cyclists' Touring Club” (cu denumirea comercială „Cycling UK”) integrați și 

înregistrați ca și companie în Anglia și Țara Galilor cu numărul 25185 și înregistrați ca 
organizație caritabilă în Anglia și Țara Galilor cu numărul 1147607 și în Scoția ca 
organizație caritabilă cu numărul SC042541, cu sediul la Parklands, Railton Road, 
Guildford, Surrey GU2 9JX („Cycling UK”). 
 

2.2. Schema își propune să crească gradul de conștientizare și înțelegere de la nivelul 
publicului și să accelereze adoptarea bicicletelor E-Cycles.  Am primit finanțare de la 
„Departamentul pentru Transport” pentru a implementa Schema. 

 
2.3. Ne puteți contacta cu orice întrebări legate de acești Termeni, E-Cycle, Eveniment și/sau 

Schemă prin e-mail la: bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org 
 

3. Rezervarea evenimentului 
 
3.1. Pentru a rezerva un loc la un Eveniment, trebuie să: 

3.1.1. aveți vârsta de 18 ani sau peste (vă rugăm să rețineți că unele dintre centrele 
noastre permit persoanelor de peste 16 ani să participe la Evenimente, cu condiția să 
aibă consimțământul părinților, care trebuie documentat prin completarea unui 
formular de consimțământ parental); 

3.1.2. fiți un biciclist competent și capabil;   

3.1.3. vă asigurați că toate datele furnizate de dumneavoastră în timpul procesului de 
rezervare sunt exacte, complete și nu induc în eroare; 
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3.1.4. fiți de acord cu acești Termeni. 
 

3.2. Ne rezervăm discreția absolută să refuzăm cererea dumneavoastră de participare la 
Eveniment. 
 

3.3. Trebuie să furnizați dovada identității dumneavoastră la participarea la Eveniment (de 
exemplu, permis de conducere, pașaport, permis de ședere biometric în Regatul Unit - 
BRP, card de înregistrare a azilului - ARC, carte de identitate națională din afara Regatului 
Unit sau un card de angajat /NHS/student pentru un Eveniment ce se desfășoară la un loc 
de muncă sau un centru educațional) și să aduceți cu dumneavoastră confirmarea 
rezervării.  Este de preferat actul de identitate cu fotografie, dar vom accepta, de 
asemenea, o factură de utilități, o factură pentru taxa de consiliu local sau un extras de 
cont bancar, dacă nu aveți un act de identitate cu fotografie, iar acestea arată numele 
dumneavoastră complet și adresa. 

 

3.4. Evenimentul începe și se termină la data și ora menționate în confirmarea rezervării. 
 

3.5. În scopuri de monitorizare și evaluare, rezervările la Eveniment trebuie făcute individual.  
Fiecare rezervare este valabilă numai pentru persoana numită în confirmarea rezervării și 
puteți rezerva un singur loc la fiecare Eveniment.  Pentru a evita orice dubiu, participanții 
sunt eligibili să participe la mai multe Evenimente. 

 

3.6. Sunteți de acord să participați la procesul nostru de monitorizare și evaluare, care include 
un sondaj pre-Eveniment și două sondaje post-Eveniment.  Puteți răspunde anonim la 
sondaje. 

 

3.7. În urma participării dumneavoastră la Eveniment, Cycling UK sau partenerul de evaluare al 
„Departamentului pentru Transport”, Steer, vă poate contacta pentru a vă invita să 
participați la cercetări ulterioare privind Schema, Evenimentul și participarea 
dumneavoastră la acesta. 

 
4. Obligațiile dumneavoastră 
 

4.1. Când participați la un eveniment, trebuie să: 

4.1.1. respectați acești Termeni și toate legile aplicabile; 

4.1.2. utilizați E-Cycle și orice alt echipament în mod rezonabil și responsabil;   

4.1.3. utilizați E-Cycle și orice alt echipament în conformitate cu toate instrucțiunile 
furnizate de personalul nostru de la Eveniment;     

4.1.4. urmați toate instrucțiunile de sănătate și siguranță și îndrumările oferite de 
personalul nostru de la Eveniment; și  

4.1.5. tratați personalul Evenimentului și ceilalți participanți cu politețe și respect și să vă 
conformați cu orice instrucțiuni sau reguli puse în aplicare de personalul de la 
Eveniment. 
 

4.2. Când participați la un eveniment, nu trebuie să: 

4.2.1. deteriorați, stricați sau vandalizați E-Cycle sau orice alt material, echipament și 
accesorii care vi se oferă; 

4.2.2. utilizați E-Cycle pentru curse, cascadorii sau trucuri; 

4.2.3. participați la Eveniment în timp ce sunteți sub influența alcoolului, a medicamentelor 
puternice sau a altor droguri; 

4.2.4. fotografiați locația evenimentului, bicicleta E-Cycle, orice participant sau instructorii 
noștri fără permisiunea noastră explicită; 
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4.2.5. folosiți telefonul mobil fără permisiunea noastră explicită; 

4.2.6. vă comportați într-un mod antisocial, nepoliticos, rasist, sexist, ofensator sau 
agresiv, inclusiv (dar fără a se limita la) într-o manieră care provoacă sau este de 
natură să provoace panică, jigniri sau stres pentru alții sau într-un mod care poate fi 
considerat hărțuire față de personalul nostru la Eveniment sau orice alt participant. 
 

4.3. La sfârșitul Evenimentului, trebuie să ne returnați E-Cycle și orice material furnizat, 
accesorii sau alte echipamente furnizate în timpul Evenimentului în aceeași stare în care 
au fost furnizate. 
 

4.4. Ne rezervăm dreptul, și avem discreția absolută, de a vă refuza participarea la Eveniment 
și/sau de a vă înlătura din cadrul Evenimentului în cazul în care conduita dumneavoastră 
este considerată ofensatoare, ilegală, amenințătoare, abuzivă, inadecvată, susceptibilă de 
a cauza prejudicii sau afectează plăcerea, confortul sau siguranța celorlalți participanți, a 
personalului Evenimentului, a oricăruia dintre agenții noștri și/sau a publicului larg sau 
dacă încălcați în alt mod acești Termeni.  Acest lucru poate include comportament care ar 
putea cauza sau probabil va cauza daune proprietății (inclusiv, dar fără a se limita la, E-
Cycle). 

 
4.5. Nu vi se va acorda nicio compensație dacă sunteți exclus dintr-un Eveniment în 

circumstanțele menționate în clauza 4.4 de mai sus și ne rezervăm dreptul de a refuza 
orice rezervări ulterioare la Evenimente viitoare (sau similare) de la dumneavoastră sau de 
la orice membru al grupului dumneavoastră. 

 

4.6. Nu suntem responsabili pentru nicio daună, pierdere, întârziere sau cheltuială suportată de 
dumneavoastră sau pentru orice daune, furt sau pierdere a oricăror proprietăți, posesiuni, 
obiecte sau articole similare pe care le aduceți la Eveniment.  Pentru a evita orice dubiu, 
nu excludem și nu limităm în niciun fel răspunderea noastră față de dumneavoastră acolo 
unde este ilegal să facem acest lucru.   Ca atare, acești Termeni nu exclud sau nu 
limitează în vreun fel răspunderea noastră pentru decesul sau vătămarea corporală 
cauzată de neglijența noastră, sau pentru frauda sau declarațiile false frauduloase sau 
pentru orice altă problemă pentru care ar fi ilegal sau nedrept să excludem și să limităm 
(sau să încercăm să excludem și să limităm) răspunderea noastră. 

 
5. Siguranță și securitate 
 

5.1. Dorim să aveți o experiență sigură și plăcută atunci când participați la Evenimentele 
noastre.  Pe lângă respectarea cerințelor noastre de utilizare prezentate în clauzele 4.1 și 
4.2 de mai sus, vă rugăm să fiți precaut și cu o bună judecată în timpul Evenimentului și vă 
sfătuim insistent să purtați o cască și să folosiți echipament și îmbrăcăminte de siguranță 
adecvate atunci când participați la Evenimentele noastre. .  
 

5.2. Acceptați faptul că mersul cu bicicleta are riscuri și confirmați că sunteți un biciclist 
competent, care va circula în siguranță și responsabil la Eveniment.  Sunteți responsabil 
de a vă asigura că sunteți capabil din punct de vedere fizic să utilizați în siguranță E-Cycle 
și acceptați că veți utiliza bicicleta pe propria răspundere. 
 

5.3. Lucrurile dumneavoastră personale sunt responsabilitatea dumneavoastră atunci când 
participați la unul dintre Evenimentele noastre. 
 

5.4. Toate informațiile medicale relevante trebuie să ne fie furnizate de către dumneavoastră 
înainte de a participa la unul dintre Evenimentele noastre și este responsabilitatea 
dumneavoastră să vă asigurați că sunteți în formă și sănătos pentru a participa.  Dacă nu 
sunteți sigur(ă), vă rugăm să ne contactați prin e-mail la: 
bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org.  
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6. Excluderea și suspendarea 
 

6.1. Dacă în orice moment nu respectați acești Termeni (inclusiv, dar fără a se limita la, 
cerințele noastre de utilizare conform clauzelor 4.1 și 4.2) și/sau orice legi aplicabile, vă 
putem exclude sau suspenda participarea la Schemă, pe lângă orice alte drepturi pe care 
le avem în temeiul acestor Termeni de a vă exclude de la orice Eveniment. 
 

6.2. În cazul în care o astfel de nerespectare ar putea fi de natură penală, inclusiv (dar fără a 
se limita la) furtul E-Cycle, ne rezervăm dreptul de a sesiza problema și de a dezvălui 
toate informațiile relevante către Poliție.  Informațiile obținute de Poliție (fie de la noi, fie de 
la o terță parte) pot fi folosite pentru a vă exclude sau suspenda de la participarea la 
Schemă. 

 

6.3. Dacă sunteți exclus sau suspendat din cadrul Schemei, putem, la discreția noastră, să vă 
anulăm rezervarea la Eveniment. 
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7. Răspundere și asigurare     
 

7.1. Bicicleta E-cycle și orice accesorii rămân proprietatea noastră (sau proprietatea 
partenerilor noștri, după caz) în timp ce dumneavoastră le utilizați la Eveniment. 
 

7.2. Sunteți responsabil pentru orice pierdere, furt sau deteriorare a E-Cycle și a oricăror alte 
materiale furnizate pentru utilizare în timpul Evenimentului. 

 
7.3. Nu răspundem și nu suntem responsabili de nicio întârziere sau neîndeplinire a oricăreia 

dintre obligațiile noastre în temeiul acestor Termeni, care este cauzată de evenimente pe 
care nu le putem controla în mod rezonabil. 

 

7.4. Nu răspundem și nu suntem responsabili de nefuncționarea sau funcționarea defectuoasă 
a încărcării Qi (wireless) și/sau a suporturilor pentru telefoane mobile furnizate pe TIER E-
Cycles, pentru evenimentele care au loc la anumite locuri de muncă. 

 
7.5. Cycling UK este responsabilă de asigurarea de răspundere civilă în cadrul Evenimentului.  

 
8. Protecția datelor 
 

8.1. Politica noastră de confidențialitate (linkul inclus mai jos) guvernează modul în care putem 
folosi informațiile dumneavoastră personale.  Vă rugăm să examinați cu atenție politica de 
confidențialitate. 
https://www.cyclinguk.org/article/making-cycling-e-asier-privacy-notice  

 
9. Anulare 
 

9.1. Puteți modifica sau anula rezervarea la eveniment, contactându-ne prin e-mail 
labookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org 
  

9.2. Nu puteți transfera nicio rezervare la Eveniment către nicio altă persoană și nu puteți 
schimba numele care este afișat în confirmarea rezervării. 

 
9.3. Rezervarea dumneavoastră la eveniment este condiționată de continuarea Schemei.  Ne 

rezervăm dreptul de a anula orice rezervare făcută de dumneavoastră din orice motiv, 
inclusiv (dar fără a se limita la) încheierea Schemei, condiții meteorologice nefavorabile 
sau incapacitatea de a ține evenimentul în siguranță. 

 
10. Reclamații 
 

10.1. Dacă aveți întrebări despre acești Termeni, rezervarea dumneavoastră sau 
Eveniment sau doriți să faceți o reclamație, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la:  
bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org  

 
11. Actualizări 
 

11.1. Putem modifica sau actualiza acești termeni și condiții din când în când. 
 
12. Altele 
 

12.1. Trebuie să ne notificați cu privire la o modificare a datelor dumneavoastră de 
contact de îndată ce este posibil să faceți acest lucru (și, în orice caz, înainte de data 
Evenimentului), prin e-mail la: bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org. 
 

12.2. Nimeni altcineva decât dumneavoastră și noi nu face parte din acest acord.  Nicio 
altă persoană nu va avea niciun drept de a pune în aplicare oricare dintre acești Termeni. 
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12.3. Nu aveți dreptul să transferați sau să cedați niciunul dintre drepturile 

dumneavoastră, conform acestor Termeni, unei alte persoane. 
 

12.4. Fiecare paragraf din cadrul acestor Termeni este aplicabil separat.  În cazul în care 
orice instanță sau autoritate relevantă decide că oricare dintre acești termeni sunt ilegali, 
paragrafele rămase vor rămâne în vigoare și aplicabile în măsura în care sunt aplicabile (și 
interpretate în consecință). 

 
12.5. Nerespectarea oricărui drept sau prevedere conform acestor Termeni nu va 

constitui renunțarea la acel drept sau prevedere.  
 

12.6. Dacă acești Termeni sunt traduși în orice altă limbă și există vreo inconsecvență 
între versiunile Termenilor, această versiune în limba engleză va avea prioritate. 

 
12.7. Acești Termeni sunt guvernați de legislația engleză și galeză și orice dispute cu 

privire la acești Termeni vor fi judecate de instanțele engleze și galeze. 


