Kerékpártároló használati szabályok
Az elmúlt években megsokszorozódott az elhagyott, lelakatolt kerékpárok száma, amit a tulajdonosuk nem
használ, de a férőhelyet foglalja az aktív használók elől. Ez a szabályzat azt a célt szolgálja, hogy az elhagyott
kerékpárok ne halmozódjanak fel, hogy az tárolja ott a kerékpárját, aki valóban használja azt, és hogy szükség
esetén fel tudjuk venni a kapcsolatot a kerékpárok tulajdonosaival. A Kármán Tódor Kollégium hátsó
udvarán lévő kerékpártárolóban a kollégiumban lakók továbbra is díjtalanul tárolhatják kerékpárjukat az
alábbi szabályok betartása mellett. A kerékpártároló használata saját felelősségre történik, így erősen ajánlott
a kerékpár lakat használata. A kerékpártároló használati szabályait a GHK felügyeletében a Gépész Sport
Szakosztály ellenőrzi.
Használati szabályok:
A tárolóban csak kollégisták tárolhatnak kerékpárokat.
2.) Regisztrálni kell a Gépész Sport Szakosztálynál a kerékpár tárolását. A regisztráció a
http://sportszertar.ktk.bme.hu/ oldalon történik.
3.) A regisztrációra a félév során folyamatosan van lehetőség. A kerékpár elhelyezése a regisztráció
jóváhagyása után lehetséges.
4.) A sikeres regisztráláshoz szükség van egy, a kerékpárról készült fotóra, amin a teljes kerékpár jól
látható. A regisztrációt minden félévben meg kell újítani.
5.) A regisztráció jóváhagyása után a tulajdonos köteles átvenni egy sorszámozott karszalagot a Sport
Szakosztálytól, amit a kerékpárra (pl. a vázra olyan helyre, ahonnan nem eshet le) kell felrögzítenie.
A Szakosztályosok ennek a karszalagnak meglétével ellenőrzik, hogy valóban megtörtént-e a
regisztráció.
6.) A karszalagok átvételére a Sport Szakosztály által a honlapjukon megadott időpontokban lesz
lehetőség.
7.) Az udvarra csak a regisztráció jóváhagyása után a kollégiumi mágneskártya segítségével lehet
bemenni. A rácsos kapuhoz jogosultságot a portán lehet kapni, miután a portaszolgálat ellenőrzi,
hogy a kerékpár tulajdonosa valóban regisztrált-e.
8.) A sorszámozott karszalag sérülése, elveszítése esetén ezt a kerékpár tulajdonosának jeleznie kell a
szalag pótlására jogosult Sport Szakosztály felé.
9.) A karszalagok megléte a kerékpár tulajdonos felelőssége, ez a félév során folyamatosan ellenőrizve
lesz.
10.) A szabályzatot be nem tartók a regisztrációkor megadott e-mail címükön értesítést kapnak a
szabályzat betartására.
11.) A nem regisztrált, vagy sorszámozott karszalaggal nem rendelkező kerékpárok a tanulmányi félév
kezdésétől számított egy hónapnyi türelmi idő lejárta után eltávolításra kerülnek a tárolóból, és a
tároló mellett kerülnek összezárásra. Amennyiben az így összezárt kerékpárok tulajdonosai a
tanulmányi félév végéig a Sport Szakosztálynál nem jelentkeznek, azok elhagyott tárgyként lesznek
kezelve, és a Sport Szakosztály kezelésébe kerülnek. (A használható eszközöket a
Sportszerkölcsönző keretein belül lehet térítésmentesen kölcsönözni, míg a használhatatlan
darabok elszállításra kerülnek.)
1.)
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12.) A Sport Szakosztály kezelésébe vett kerékpár tulajdonosa akkor kapja vissza a kerékpárját, ha

alátámasztja, hogy a bicikli az ő tulajdonát képezi, és megtéríti a kerékpárra fordított esetleges
kiadásokat (felújítás).
13.) MOTOROSOK: A kerékpártárolóban motor elhelyezésére nincs lehetőség, azokat kizárólag a
kerékpártároló mellett lehet elhelyezni.
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