சைக்கிள் நிசைய திட்டம்
பயன்பாட்டு விதிமுசைகள் ஒப்பந்தம்

பயன்பாட்டு விதிமுசைகள்
டடார ாண்ரடா சைக்கிள் நிசையத்தில் உங்கள் சைக்கிசை நீங்கள் பார்க் டைய்வதற்கு, முதலில் பின்வரும்
பயன்பாட்டு விதிமுசைகசைப் படித்து, ஒப்புக்டகாள்ை ரவண்டும். விண்ணப்பதா ர்கள் முதலில் வருபவருக்கு முதலில்
ஒப்புதல் அடிப்பசடயில் ஏற்கப்படுவார்கள். டடார ாண்ரடா நக ம் (“நக ம்) உங்கள் விண்ணப்பத்சத ஓர் சைக்கிள்
நிசைய பயன ாக ஏற்ைபிைகு, உங்கள் விண்ணப்பம் மற்றும் பின்வரும் பயன்பாட்டு விதிமுசைகள் ஒப்பந்தமும்
ஒன்ைிசணந்த ஒப்பந்தமாக இருக்கும்.
1.

கட்டணங்கள்

டடார ாண்ரடா முனிைிபல் குைியீடு, பகுதி 441, கட்டணங்கள் மற்றும் கட்டணங்கைில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ை மற்றும்
சைக்கிள்

நிசைய

இசணயபக்கமான

www.toronto.ca/cycling/bicycle-station.

இல்

உள்ை

சைக்கிள்

நிசைய

கட்டணத்சத நக த்திற்கு டைலுத்துரவன் என்று ஒப்புதல் அைிக்கிரைன் இந்த கட்டணங்கைில் பதிவு கட்டணமும்
பார்க்கிங் திட்டக் கட்டணமும் உள்ைடங்கும். பதிவு கட்டணம் என்பது ஓர் நிர்வாக கட்டணம் மற்றும் இந்த ஒருமுசை
டைலுத்தரவண்டிய கட்டணத்சதச் சைக்கிள் நிசையத்சதப் பயன்படுத்துவதற்கான நான் டைலுத்துரவன். பார்க்கிங்
திட்ட கட்டணமானது, நான் ரதர்வு டைய்யும் பார்க்கிங் திட்டத்தின் அடிப்பசடயில் 1 நாள், 1 மாதம் அல்ைது 4
மாதங்களுக்கு நிசையத்தில் எனது சைக்கிசை பார்க் டைய்வதற்கு அனுமதிக்கும். 1-நாள் பார்க்கிங் திட்டத்திற்கான
(கட்டணம் டைலுத்தி பார்க் டைய்தல்) குைிப்பிட்ட அைவு பார்க்கிங் இடங்கள் ஒத்துக்கிசவக்கப்படும். நான் கட்டணம்
டைலுத்தி பார்க் டைய்தல் திட்டத்சதத் ரதர்வு டைய்தால், ஊழியர் இயங்கும் மணிரந ங்கைின்ரபாது மட்டுரம, ஒரு
நாளுக்கான அணுகசைக் டகாண்டிருப்ரபன், ரமலும் பதிவு கட்டணத்சதச் டைலுத்த ரவண்டியதில்சை. ஒப்பந்த
காைத்தின் முதல் நாைன்று அல்ைது அதற்கு முன்னதாக அசனத்து கட்டணங்கசையும் நான் டைலுத்தி இருக்க
ரவண்டும். நான் எனது ைாவி பாப் அல்ைது எனது பதிவு கட்டணத்சதரயா, பார்க்கிங் திட்டக் கட்டணங்கசைரயா
அல்ைது ரவறு இத சைக்கிள் நிசைய கட்டணங்கசைரயா மாற்ை முடியாது, ரமலும் ஒரு மூன்ைாம் நபருக்கு அவற்சை
நியமிக்கவும் முடியாது.
சைக்கிள் நிசைய கட்டணமானது நக த்தின் டைாந்த விருப்பத்தின்படி மாற்ைங்களுக்கு உட்படக்கூடும். இருப்பினும்,
நான் டைலுத்தரவண்டிய கட்டணமானது நிசையான ஒப்பந்தக் காைத்தின்ரபாது மாைாது. பயனர் கட்டணத்தில்
ஏற்படும் அதிகாிப்பு அல்ைது குசைப்பு, புதிய பணம் டைலுத்தல்கள் அல்ைது புதுப்பித்தலின்ரபாது டபாருந்தும்.
எனது ைாவி பாப் ஐ நான் எங்ரகனும் சவத்துவிட்டாரைா, திருடப்பட்டு விட்டாரைா அல்ைது எனது பார்க்கிங் திட்டம்
முடிவசடந்தவுடன் அசதத் திருப்பியைிக்கத் தவைிவிட்டாரைா, ஓர் அணுகல் கார்டு மாற்றுதல் கட்டணத்சத நக த்திற்கு
நான் டைலுத்துரவன். வாங்கப்பட்ட சைக்கிள் நிசைய ைாதனம் தாமதமாகத் திருப்பியைிக்கப்பட்டாரைா மற்றும்/அல்ைது
ரைதமுற்ை மற்றும்/அல்ைது அழுக்கான நிசையில் திருப்பி அைிக்கப்பட்டாரைா, ஓர் தாமதமான திருப்பியைித்தல் அல்ைது
ரைதம் கட்டணத்சத நக த்திற்கு நான் டைலுத்துரவன். 48 மணிரந த்திற்கும் ரமைாகத் டதாடர்ந்து எனது சைக்கிசைச்
சைக்கிள்

நிசையத்தில்

விட்டுசவத்திருந்தால்

(ைனிக்கிழசம,

ஞாயிற்றுக்கிழசம

மற்றும்

விடுமுசை

நாட்கள்

உள்ைடங்காதசவ), நான் ஓர் அதிகரந நிறுத்தக் கட்டணத்சத நக த்திற்கு அைிப்ரபன். டடா ாண்ரடா முனிைிபல் குைியீடு,
பிாிவு 441, கட்டணங்கள் மற்றும் டைலுத்தல்கள் மற்றும் சைக்கிள் நிசைய இசணயப்பக்கத்தில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ை இந்த
அசனத்து கட்டணங்களும் 30 நாட்களுக்குள் டைலுத்தப்படரவண்டும். ஓர் ைாவி பாசப வழங்குவதற்கு முன் அல்ைது எனது
பார்க்கிங் திட்டப் புதுப்பித்தசைச் டையல்படுத்துவதற்கு முன், ஏரதனும் மீதமுள்ை சைக்கிள் நிசையம் டதாடர்பான
கட்டணங்கசை நக த்திற்கு நான் டைலுத்திவிடுரவன் என்று ஒப்புக்டகாள்கிரைன்.

2.

வாடிக்சகயாைர் டபாறுப்புகள்

நான் சைக்கிள் நிசையத்சத ஓர் சைக்கிசை பார்க் டைய்வதற்காக மட்டுரம பயன்படுத்துரவன். நான் எந்த ஒரு ரந த்திலும்
உணவுகள், அழுகக்கூடிய டபாருட்கள், எண்டணய் மற்றும் ஏர ாடைால் ரகன்கள் உள்ைிட்ட ஆபத்தான அல்ைது
எாியக்கூடிய டபாருட்கசைச் சைக்கிள் நிசையத்தில் சவக்க மாட்ரடன் எனது சைக்கிள் ஏரதனும் சபகள்
சவக்கப்பட்டிருந்தால், அசவ காலியாகவும், எந்த ஒரு ரந த்திலும் நக உறுப்பினர்கள் அவற்சைச் ரைாதிக்கைாம்
என்பசதயும் நான் உறுதி டைய்கிரைன்.
நிசையத்திற்குள் நுசழவதில், சைக்கிள் ாக்ஸ்-ஐ பயன்படுத்துவதில் ஏரதனும் ைி மம் ஏற்பட்டாரைா அல்ைது சைக்கிள்
நிசைய வைாகத்திற்கு ஏரதனும் ரைதம் விசைவித்தாரைா அதசன உடனடியாக நக த்திற்குத் டதாிவிப்ரபன் என்று
ஒப்புக்டகாள்கிரைன்.

3.

ஒப்பந்தக் காைம்

எனது வாடிக்சகயாைர் ைீதில் குைிப்பிட்டுள்ை ரததிகைில் எனது சைக்கிள் நிசைய பார்க்கிங் திட்டம் டதாடங்கி
முடிவசடயும் என்பசத நான் ஒப்புக்டகாள்கிரைன்.
எனது டையைாக்கத்தில் உள்ை பார்க்கிங் திட்டக் காைத்தின் முடிவு ரததி அன்று அல்ைது அதற்கு முன் ஓர் புதிய பார்க்கிங்
திட்டக் கட்டணத்சத நான் நக த்திற்கு டைலுத்தவில்சைடயன்ைால், நான் ஓர் புதிய சைக்கிள் நிசைய பார்க்கிங் திட்டத்சத
வாங்கும்வச நக ம் எனது ைாவி பாப்-ஐ டையலிழப்பு டைய்துவிடும். முதலில் வருபவர்களுக்கு முதலில் வழங்கப்படும்

என்ை அடிப்பசடயில் சைக்கிள் நிசைய பார்க்கிங் திட்டங்கள் கிசடக்கும்.
ஏரதனும் கா ணம் அல்ைது எந்தவித கா ணமும் இல்ைாமல் மற்றும் எந்தவித முன்னைிவிப்பும் இன்ைி, எந்த ரந த்திலும்
நாரனா அல்ைது நக ரமா இந்த ஒப்பந்தத்சத முடித்துக்டகாள்ைைாம். எனது கட்டண காைத்திற்கு முன்னர் இந்த ஒப்பந்தம்
முடிந்துவிட்டால், எனது பதிவு கட்டணரமா அல்ைது சைக்கிள் நிசைய பார்க்கிங் திட்ட கட்டணத்திலிருந்து எந்த
டதாசகயும் திருப்பி அைிக்கப்படமாட்டாது.
இந்த ஒப்பந்தம் என்னாரைா அல்ைது நக த்தாரைா முடிக்கப்பட்டால், நான் 30 நாட்களுக்குள் அசனத்து சைக்கிள் நிசைய
உசடசமகசைச் சைக்கிள் நிசையத்திடம் ஒப்பசடத்துவிடுரவன்.
டதாடர்ந்து 48 மணிரந ங்களுக்கு ரமைாகச் சைக்கிள் நிசையத்தில் எனது சைக்கிசை விட்டு சவக்க மாட்ரடன். நான்
டதாடர்ந்து 48 மணிரந த்திற்கு ரமைாக எனது சைக்கிசை பார்க் டைய்திருந்தால், ஓர் கூடுதல் ரந பார்க் டைய்யும்
கட்டணத்சதச் டைலுத்த ஒப்புக்டகாள்கிரைன் மற்றும் எனது சைக்கிள் நிசைய பார்க்கிங் திட்டம் முடிவசடக்கப்படைாம்
என்பசதயும் ஏற்கிரைன்
4.

டபாறுப்பு / இழப்பீடு

சைக்கிள் நிசையத்தில் எனது பயன்பாடு டதாடர்பாக எதிர்பா ாத, மசைமுக, ைிைப்புச் ரைதங்கள் அல்ைது காயங்கள்
உள்ைிட்ட சைக்கிள் நிசையத்தில் எனது சைக்கிள் மற்றும் சைக்கிள் டதாடர்பான கியர் ரைமிப்பு மற்றும்/அல்ைது
ைாிடைய்தல் மற்றும்/அல்ைது ைாதன ரதர்வு, அைட்ைியம் டதாடர்பாக எனக்கு அல்ைது ரவறு எந்த நபருக்கும் அல்ைது
டைாத்துக்களுக்கும் ஏரதனும் ரைதம் அல்ைது காயம் ஏற்பட்டால், நக ம் மற்றும் எந்தடவாரு நக

வாாியத்சதயும்,

அந்தந்த ஊழியர்கள், இயக்குநர்கள், அதிகாாிகள், நியமிக்கப்பட்ட மற்றும் ரதர்ந்டதடுக்கப்பட்ட அதிகாாிகள்,
ஊழியர்கள்,

முகவர்கள்

மற்றும்

தன்னார்வைர்கள்

ஆகிரயார்

எந்தடவாரு

டபாறுப்பிலிருந்தும்

விடுவிக்க

ஒப்புக்டகாள்கிரைன் சைக்கிள் நிசையத்தில் சவக்கப்பட்டுள்ை எந்த ஒரு உசடசம இழப்பு, திருட்டு அல்ைது நீக்கல்
டதாடர்பான எந்த டபாறுப்பிலிருந்தும் நக ம் மற்றும் எந்தடவாரு நக

வாாியத்சதயும், அந்தந்த ஊழியர்கள்,

இயக்குநர்கள், அதிகாாிகள், நியமிக்கப்பட்ட மற்றும் ரதர்ந்டதடுக்கப்பட்ட அதிகாாிகள், ஊழியர்கள், முகவர்கள் மற்றும்
தன்னார்வைர்கள் ஆகிரயாச எந்தடவாரு டபாறுப்பிலிருந்தும் விடுவிக்க ஒப்புக்டகாள்கிரைன்.
சைக்கிள் நிசையத்தில் எனது பயன்பாடு டதாடர்பாக எழுதும் அல்ைது அது டதாடர்பாக ஏற்படும் நக ம் மற்றும்
எந்தடவாரு நக

வாாியத்சதயும், அந்தந்த ஊழியர்கள், இயக்குநர்கள், அதிகாாிகள், நியமிக்கப்பட்ட மற்றும்

ரதர்ந்டதடுக்கப்பட்ட

அதிகாாிகள்,

ஊழியர்கள்,

முகவர்கள்

இழப்பீடுகைிலிருந்தும் நக ம் மற்றும் எந்தடவாரு நக
அதிகாாிகள்,

நியமிக்கப்பட்ட

மற்றும்

மற்றும்

தன்னார்வைர்கசை

மூன்ைாம்

த ப்பு

வாாியத்சதயும், அந்தந்த ஊழியர்கள், இயக்குநர்கள்,

ரதர்ந்டதடுக்கப்பட்ட

அதிகாாிகள்,

ஊழியர்கள்,

முகவர்கள்

மற்றும்

தன்னார்வைர்கள் ஆகிரயாச எந்தடவாரு டபாறுப்பிலிருந்தும் விடுவிக்க ஒப்புக்டகாள்கிரைன்.
சைக்கிள் நிசைய ைாதனத்தின் ப ாமாிப்பிற்கு முழு டபாறுப்பு ஏற்று, அசனத்து கட்டணங்களும் 30 நாட்களுக்குள்
டைலுத்தி, ரைதமுற்ை (ைாத்தியமான ரைதங்கள் தவிர்த்தசவ) ைாதனத்தின் அைல் விசை அல்ைது திருப்பியைிக்கப்படாத
டபைப்பட்ட ைாதனம் ஏரதனும் இருந்தால் அதற்கும் முழு டபாறுப்சப ஏற்கச் ைம்மதிக்கிரைன்..

