Regulamin
korzystania z przechowalni rowerów na Dworcu Komunikacji Miejskiej na ulicy
Budowlanych 6 w Rybniku.
Definicje:
Przechowalnia rowerów-wyznaczone miejsce na terenie Dworca Komunikacji Miejskiej przy ulicy
Budowlanych 6 w Rybniku.
ZTZ- Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku z siedziba w Rybniku przy ulicy Budowlanych 6.
Użytkownik- osoba posiadająca dostęp do sytemu przechowalni rowerów.
System- system dostępu do przechowalni rowerów.
Numer Sytemu- numery telefonu 660749732, po połączeniu z którym Użytkownik Sytemu otwiera furtkę
przechowalni rowerów.
Dyżurny ochrony- wyznaczony pracownik ochrony do kontaktu z Użytkownikami Sytemu w przypadku awarii.
MSISDN- numer abonenta sieci komórkowej.
1.Korzytanie z przechowalni jest możliwe wyłącznie dla osób, które zaakceptowały niniejszy regulamin.
2.Przechowalnia została wyznaczona jako miejsce do pozostawienia wyłącznie rowerów.
3.Warunkiem korzystania z przechowalni jest posiadanie aktywnego numeru w sieci telefonii komórkowej.
4.Uruchomienie usług nastąpi do dwóch dni roboczych od chwili złożenia prawidłowo wypełnionego i
kompletnego wniosku.
5.O uruchomieniu usługi Użytkownik zostanie poinformowany telefonicznie pod numer wskazany we wniosku.
6.ZTZ wyznaczy godziny w których jest możliwy dostęp do przechowalni. Godziny będą podane w miejscu
publicznie dostępnym i na stronie www.ztz.rybnik.pl. W szczególnych przypadkach dostęp do przechowalni
poza wyznaczonymi godzinami jest możliwy wyłącznie przez kontakt z dyżurnym ochrony.
7.Wejście i przebywanie na terenie przechowalni rowerów jest dozwolone wyłącznie dla osób będących
Użytkownikami Sytemu, wyłącznie przy pomocy Sytemu na czas niezbędny do pozostawienia lub odebrania
roweru.
8.Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Numeru Systemu zgodnie z przeznaczeniem.
9.Użytkownik roweru zobowiązany jest do dodatkowego zabezpieczenia roweru w celu ograniczenia ryzyka
kradzieży.
10.Użytkownik roweru zobowiązany jest do dopilnowania zamknięcia drzwi po wyjściu z przechowalni
rowerów.
11.W przypadku awarii zasilnia klucz od przechowalni rowerów jest dostępny, według kolejności:
-w biurze ZTZ w godzinach urzędowania,
-u obsługi toalety publicznej w godzinach otwarcia,
-u dyżurnego ochrony pod numerem telefonu 501447576, 606913167.
12.W przypadkach:
-awarii sytemu zasilnia,
-braku możliwości otwarcia drzwi przechowalni przez użytkownika roweru na skutek
awarii/zniszczenia/wyłączenia telefonu sieci komórkowej,
dostęp do wnętrza przechowywani (zgodnie z pkt. 11) nastąpi wyłącznie po weryfikacji użytkownika roweru i
podpisaniu przez niego oświadczenia (wzór- załącznik 2).
13.Użytkownik roweru zobowiązuje się nie udostępniać telefonu, którego numer jest przypisany do obsługi
sytemu przechowalni osobom trzecim w celu korzystania z przechowalni rowerów.
14.Użytkownik zobowiązuje się do niepozostawiania na terenie przechowalni innych rzeczy niż rower.
15.ZTZ nie poznosi odpowiedzialności materialnej za rowery pozostawione w przechowalni.
16.Otwarcie przechowalni przy pomocy serwisu jest możliwe codziennie od godziny 4:00 do godziny 24:00.
17.Użytkownik roweru zobowiązany jest do jednorazowego pozostawiania roweru na czas nie dłuższy niż 36
godzin.
18.Pozostawie roweru na czas dłuższy niż 36 godziny jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody
ZTZ.
19.ZTZ zastrzega sobie prawo do usunięcia z przechowalni innych przedmiotów niż rower lub rowerów
pozostawionych bez pisemnej zgody ZTZ na czas dłuższy niż 36 godzin. Rzeczy lub rowery (po usunięciu
zabezpieczania) zostaną przekazane do biura rzeczy znalezionych Urzędu Miasta Rybnika przy ulicy Chrobrego
2.
20.Użytkownik jest identyfikowany przez System przez numer MSISDN telefonu komórkowego Użytkownika.
21.Numer MSISDN zarejestrowany uprzednio przez System nie może być zarejestrowany ponownie bez
wcześniejszego jego wyrejestrowania.
22.Numer MSISDN może być zmieniony. Użytkownik dokonuje zmiany numeru MSISDN telefonu
komórkowego na podstawie wniosku (załącznik 1).

23.W razie utraty przez Użytkownika karty SIM, która zarejestrowana jest numerem MSISDN telefonu
komórkowego Użytkownika w systemie, Użytkownik niezwłocznie zgłasza takie zdarzenie w ZTZ na podstawie
wniosku (załącznik 1).
24.Po otrzymaniu od Użytkownika stosownego wniosku ZTZ blokuje możliwość korzystania z systemu
przechowalni rowerów z numeru telefonu komórkowego MSISDN.
25.Użytkownik uzyskuje ponownie możliwość korzystania z sytemu po złożeniu stosownego wniosku (załącznik
1).
26.ZTZ przyjmuje wnioski w godzinach urzędowania w swojej siedzibie.
27.W czasie kiedy Użytkownik nie jest w posiadaniu telefonu lub karty SIM z numerem MSISDN z
przypisanym dostępem do Sytemu, ZTZ nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Sytemu.
28.Wyłączenie Użytkownika z dostępu do Systemu następuje na podstawie wniosku (załącznik 1).
29.ZTZ zastrzega sobie prawo zablokowania dostępu do przechowalni rowerów w przypadku łamania przez
Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu.

