AJUNTAMENT
DE
BLANES

INSCRIPCIÓ AL TALLER DE REPARACIÓ DE BICICLETES
Dia: 15 de setembre
Horari: aprox. de 9 -10.30h i de 12 a 13h
Lloc: Pg. Pau Casals
Nom:

Cognoms:

Adreça:
Telèfon:

Correu electrònic:

Sol·licita inscriure’s a l’activitat de:
Assessorament per reparar bicicleta pròpia (recanvis no inclosos).
Reparació i lliurament d’una bicicleta de segona mà de la deixalleria (peces i
assessorament tècnic inclosos). En aquest cas, quin tipus de bicicleta sol·licita?
Adult

Infantil (edat del nen/a: _____ )

Signatura,

Data: _____________________

Núm. inscripció

El sotasignant es compromet a assistir al taller de reparació de bicicletes en el dia i hora indicades en el full d’inscripció.
En cas que per força major no hi pugui assistir avisarà al més aviat possible per tal de poder atorgar la seva plaça a una
altra persona (mediambient@blanes.cat, tel. 972 379 371).
Només poden participar al taller les persones empadronades a Blanes.
Reparació de bicicletes pròpies:
Les persones inscrites en aquesta modalitat rebran assessorament tècnic gratuït durant el taller per a que ells mateixos
puguin reparar l’avaria. Peces de recanvi no incloses.
Nombre d’inscripcions limitat. Es seguirà rigorós ordre d’inscripció.
Reparació i lliurament de bicicletes de la deixalleria:
És requisit indispensable assistir al taller de reparació en el dia i hora indicada en el full d’inscripció. En el cas de no
assistir-hi perdrà el dret de rebre una bicicleta de la deixalleria i la bicicleta que se li havia assignat passarà a la propietat
d’un altre participant.
No es podrà fer un ús lucratiu de la bicicleta (revendre-la, etc). La bicicleta, al final de la seva vida útil, serà retornada a
la deixalleria per garantir la seva correcta gestió.
L’Ajuntament no es responsabilitzarà de qualsevol avaria que pugui tenir la bicicleta lliurada un cop aquesta hagi sortit
del taller de reparació.
En el taller de reparació no s’inclou cap actuació per millorar l’estètica de les bicicletes, únicament la reparació
d’aquelles peces fonamentals necessàries per al seu funcionament. El taller inclou peces de recanvi i assessorament
gratuït.
Nombre d’inscripcions segons disponibilitat de bicicletes a la deixalleria. En l’atorgament de bicicletes es seguirà rigorós
ordre d’inscripció. Tindran prioritat els que no hagin obtingut bicicletes en anteriors edicions.

