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CONTRACTE DE PRÉSTEC DE BICICLETES ADAPTADES

DADES GENERALS USUARI/A:

Núm: ......................

Nom i cognoms: ..............................................................................................................
DNI / Passaport: ..................................................... Data naixement: ..... / ..... / ..........
Telèfon: ..................................... Adreça electrònica: ...................................................
Adreça: ................................................................... C.P: ...............................................
Població: ................................................................ Provincia: .....................................

Observacions:

He llegit i accepto els termes i condicions de préstec al
dors del full

Signatura:

Signatura i segell / Responsable punt de préstec

El servei de préstec de bicicletes adaptades s'ofereix a través de l'Ambit d'Esports de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat en
col.laboració amb el Club Ciclista Sant Boi. Amb la seva signatura confirma que l'usuari/a ha llegit, comprès i acceptat els termes
i condicions del préstec sense cap excepció.

.......................................................................................
CONDICIONS GENERALS:
1. Relacions contractuals: L'Àmbit d'Esports de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, exerceix la concessió del préstec de
bicicletes i és l'entitat contractant del servei. Totes les entitats associades en el procés del préstec figuren com a mediadores.
Les bicicletes i accessoris vinculades a aquest contracte de préstec són propietat de l'Ajuntament de Sant Boi. En cap cas, pel
fet de ser titular del contracte de préstec s'adquirèixen drets de propietat sobre els bens prestats.
2. Punt d'entrega de la bicicleta: El servei de préstec de bicicletes es fa des del Parc Ciclista Can Dubler, c/ C.Múrcia, s/n - Plaça
Can Dubler, dins de l'horari d'obertura de la instal.lació: dilluns de 17.00 a 21.00h; dimarts i dijous de 17.00 a 22.00h; dimecres i
divendres de 17.00 a 19.00h i dissabte d'11.30 a 14.00h.
3. Entrega de la bicicleta: L'usuari/a rep la bicicleta en perfecta condició d'ús i neta. Qualsevol reclamació en referència a l'estat
de la bicicleta ha de ser formalitzada en el moment del lliurament.
4. Devolució de la bicicleta: L'usuari/a del préstec té l'obligació de retornar la bicicleta incloent els accessoris prestats, sempre
durant els horaris obertura de l'entitat col.laboradora, en aquest cas, el Club Ciclista Sant Boi. La bicicleta es tornarà en les
mateixes condicions d'ús com en el moment del lliurament. La pèrdua de components i accessoris així com danys ocasionats per
mal ús han de ser notificats en el moment de la devolució i seran facturats a l'usuari/a.
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5. Prolongació del contracte de préstec: La prolongació del contracte de préstec requerirà el vistiplau de l'entitat mediadora. La
prolongació ha de ser sol.licitada abans del venciment del contracte en vigor. La prolongació pot ser denegada sense justificació
de la mateixa.
6. Edad mínima de l'usuari/a: L'usuari/a declara ser major d'edat, conèixer i acceptar la normativa vigent sobre trànsit i
conducció de vehicles i estar capacitat per a la conducció de bicicletes. Els menors d'edat, majors de 16 anys, podran donar-se
d'alta en el servei mitjançant el compliment del procés d'inscripció referit a l'epigraf 2, devent també obtenir l'autorització
expressa i declaració d'assumpció de responsabilitats, d'algun dels seus pares o tutors.
L'edat mínima recomenada per utilitzar les bicicletes és de 14 anys, excepte l'acompanyant en el tandem, i els adolescents amb
menys de 18 anys han de estar acompanyats per una persona adulta i responsable d'ells acompanyada per un permís signat
dels pares o tutors, garantint la responsabilitat civil i econòmica.
7. Servei de préstec i els preus corresponents: Els preus aplicables són els que l'entitat mediadora publica en el moment de la
contractació. El pagament es realitzarà a l'entrega de les bicicletes i pel temps total del contracte de préstec. L'usuari/a haurà
de presentar un document d'identitat tal com DNI, passaport o permís de conduir, en cas de desperfectes mentre duri el
present contracte.
8. Assegurança: La quota de l'assegurança està inclosa en el preu del préstec. El client confirma amb al signatura del contacte
que disposa de suficients fons econòmics per cobrir qualsevol risc vinculat amb el préstec de la bicicleta amb riscos no coberts
per l'assegurança.
L'Àmbit d'Esports de l'Ajuntament de Sant Boi i l'entitat mediadora, s'eximeixen de qualsevol responsabilitat en cas d'accident
en l'ús de les bicicletes, quedant cobert, en qualsevol cas, per l'assegurança de Responsabilitat Civil de l'Ajuntament i
l'Assegurança d'usuari/a segons la llei 56/2003 que voluntàriament s'ha contractat pel DOGC núm.4241-18/10/2004. Així
mateix, aquesta es reserva el dret de reclamar contra l'usuari/a de la bicicleta en cas de mal ús o mala circulació.
En cas d'accident o incident que afecti a les condicions mecàniques de les bicicletes, l'usuari/a té l'obligació de comunicar-ho
inmediatament.
9. Casc de bicicleta: L'Àmbit d'Esports aconsella portar aquests mitjans per a la seva pròpia seguretat. La no utilització
d'aquestes mesures de seguretat no pot causar cap responsabilitat per part de l'Àmbit d'Esports o de l'entitat mediadora.
10. Responsabilitat de l'usuari/a de préstec: L'usuari/a de préstec es comproment a utilitzar la bicicleta adequadament i amb
cura. L'usuari/a de préstec és responsable dels danys causats per un ús inadequat. No s'autoritza a participar en campionats o
competicions. En el cas d'accident o tracte inadequat l'usuari/a de préstec és econòmicament responsable de la quantia a cobrir
per despeses de reparació sent el màxim el valor de recuperació d'un model igual. Es prohibeix el desmuntatge i/o manipulació
parcial o total de la bicicleta. No està permesa la utilització de la bicicleta per persona diferent a l'usuari/a que apareix al
contracte de préstec. L'usuari/a es constitueix en depositari i custodi de la bicicleta i accessoris, assumint totes les
responsabilitats civils i penals que aquesta condició implica, fins que no es procedeixi a la devolució de la mateixa.
El titular manifesta que els usuaris/es del present contracte estan en perfecte estat de salut per anar en bicicleta i assumeix la
seva responsabilitat en cas d'utilitzar la bicicleta patint una malaltia del cor, vista, oïda, o dels aparells circulatoris, locomotor i
digestiu.
11. Defectes durant el temps de préstec: Davant qualsevol defecte en la bicicleta durant el període de préstec, tant l'Ambit
d'Esports com l'entitat mediadora intentarà en la mesura del possible canviar la bicicleta defectuosa per un model igual o
similar. Si no hi ha aquesta possibilitat, l'usuari/a no podrà fer cap reclamació pels danys i/o perjudicis que se li poguessin haver
causat.
12. Ús de les dades personals: D'acord al que preveu la Llei Orgànica 15/199 de la Protecció de Dades de Caràcter Personal,
l'informem que les seves dades seran incloses en un fitxer automatizat sota la responsabilitat de l'Àmbit d'Esports de
l'Ajuntament de Sant Boi, amb la finalitat de poder atendre als compromisos derivats de la relació que mantenim amb vosté.
En tot cas, vostè tindrà dret a accedir a la informació recopilada en aquest fitxer, rectificar-la de ser errònia o cancelar-la, així
com oposar-se al seu tractament dirigint-se per escrit a l'OMAP, Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08830 SANT BOI DE LLOBREGAT
(Barcelona).
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a
notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les amb l'objectiu de poder fidelitzar la relació
entre les parts. També sol.licitem els seu consentiment per la comunicació de les seves dades a altres empreses quan aquesta
comunicació sigui necessària per l'execució del present contracte o pugui suposar una millora en la relació entre ambdues parts.
13. Legislació: L'Àmbit d'Esports i l'usuari/a acorden sotmetre a qualsevol divergència relacionada amb la interpretació o
execuciò del present contracte als tribunals competents de la jurisdicció de la ciutat de Barcelona.
La signatura del contracte implica l'acceptació per part de l'usuari/a de les condicions esmentades.
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