
 

 

 

REGULAMIN 
Tczewski Bon Rowerowy  

- program rozwoju ruchu rowerowego „Hop na Rower!” 
 
 

1. Tczewski Bon Rowerowy, zwany dalej „bonem”, to pakiet: jeden serwis prywatnego 
roweru + 1 godz. nauki jazdy na rowerze w ruchu ulicznym dla jednej osoby. 

2. Pomysłodawcą i zlecającym realizację bonów jest Gmina Miejska Tczew, z siedzibą w 
Tczewie, przy Placu M. J. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew. 

3. Realizatorem bonów jest Spółdzielnia Socjalna „Heca” (Tczewscy Kurierzy Rowerowi) 
z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Jaśkowa Dolina 9/4, NIP: 9571116019, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII 
Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000787352. 

4. Celem realizacji bonów jest zachęcenie mieszkanek i mieszkańców Tczewa do 
rozpoczęcia jazdy na rowerze poprzez naprawę ich rowerów oraz przeszkolenie w jeździe 
rowerem. Celem jest zwiększenie ruchu rowerowego w Tczewie w dobie pandemii 
koronawirusa i wywołanej nim choroby COVID-19. 

5. Beneficjentami bonów mogą być tylko osoby pełnoletnie zamieszkałe na terenie miasta 
Tczewa, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie korzystały z roweru. Ponadto preferuje się 
osoby (pierwszeństwo dla kobiet) korzystające dotychczas w dojazdach do/z pracy z 
komunikacji publicznej. Jedna osoba można skorzystać tylko z jednego bonu. 

6. Realizacja bonu w zakresie serwisu roweru będzie realizowana w biurze Spółdzielni 
Socjalnej „Heca” (Tczewscy Kurierzy Rowerowi)  przy ul. Krótkiej 10-9 w Tczewie. 

7. Realizacja bonu w zakresie w zakresie 1 godz. nauki jazdy na rowerze w ruchu ulicznym 
będzie realizowana w granicach administracyjnych miasta Tczewa. 

8. Osoba chcąca skorzystać z bonu dokonuje takiego zgłoszenia osobiście w biurze 
Spółdzielni Socjalnej „Heca” (Tczewscy Kurierzy Rowerowi)  przy ul. Krótkiej 10-9 w 
Tczewie po wcześniejszej telefonicznej rejestracji pod numerem tel. 510 360 560. 

9. Beneficjent bonu ma możliwość jego wykorzystania tylko w pakiecie tj. serwis 
prywatnego roweru oraz 1 godz. nauki jazdy na rowerze w ruchu ulicznym. Nie ma 
możliwości realizacji bonu tylko w zakresie samego serwisu. 

10. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części. 
11. Specyfikacja dla serwisu roweru w ramach Tczewskiego Bonu Rowerowego: 

a) czyszczenie napędu, przerzutki przedniej i tylnej oraz hamulców, 
b) smarowanie łańcucha, przerzutek oraz napędu, 
c) regulacja przerzutek i hamulców 
d) podcentrowanie kół, 
e) pompowanie kół, 
f) kasowanie luzów na piastach kół, steru kierownicy i mechanizmu korbowego, 
g) kontrola połączeń śrubowych i kasowanie luzów, 
h) sprawdzenie sprawności i skuteczności działania podzespołów roweru wraz z 

informacją zwrotna dla klienta, 
i) bon na części rowerowe w kwocie 70 zł: wymiana łańcucha, klocków hamulcowych 

i linek, opon oraz przerzutek, a także innych części wpływających na 



 

 

bezpieczeństwo jazdy. W przypadku konieczności wymiany części roweru na 
większą kwotę, beneficjent bonu będzie miał możliwość dopłaty według 
indywidualnie przygotowanej wyceny. 

12. Serwisowaniu może podlegać tylko prywatny rower osoby będącej beneficjentem bonu. 
13. Szczegółowy zakres 1 godz. nauki jazdy na rowerze w ruchu ulicznym w ramach 

Tczewskiego Bonu Rowerowego: 
- Program ma na celu nabycie praktycznych umiejętności jak pewnie i bezpiecznie 
poruszać się w ruchu drogowym u osób dorosłych. Zajęcia mają również za zadanie 
przybliżyć uczestnikom podstawowe zasady przygotowania roweru do jazdy oraz zalety z 
korzystania roweru zamiast samochodu. Z naszych badań wynika, że rowerzyści nie 
zawsze znają przepisy ruchu drogowego i z lęku poruszają się po chodnikach. 

14. Nauka jazdy na rowerze w ruchu ulicznym musi zostać zrealizowana przed lub w dniu (tuż 
po) odebrania roweru z serwisu o którym mowa w pkt. 11. 

15. W przypadku odmowy przez beneficjenta bonu udziału w obowiązkowej nauce jazdy na 
rowerze, będzie ona obciążona kosztami serwisu do kwoty 150 zł. 

16. Realizacja bonów odbywać się będzie od 22.06.2020 do wyczerpania , jednakże nie 
później niż do 30.11.2020r. 

17. Realizator bonów, o którym mowa w pkt 3 zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia 
świadczenia osobom co do których w jakikolwiek sposób nasuwają wątpliwości co do ich 
autentyczności.  

18. Wszelkie reklamacje związane z realizacja bonów jak i sytuacji wymienionej w pkt. 17 
rozpatrywane będą przez realizatora bonów jakim jest Spółdzielnia Socjalna „Heca” 
(Tczewscy Kurierzy Rowerowi) przy współudziale przedstawiciela Gminy Miejskiej Tczew. 

19. Reklamacje należy składać osobiście w biurze Spółdzielni Socjalnej „Heca” (Tczewscy 
Kurierzy Rowerowi)  przy ul. Krótkiej 10-9 w Tczewie w godzinach jej pracy lub mailem na 
adres korba@atoheca.pl w terminie do 30 dni od wydania roweru z serwisu lub od 
zaistniałej sytuacji wymienionej w pkt. 17. 

20. Tczewski Bon Rowerowy – program rozwoju ruchu rowerowego „Hop na Rower!” jest 
realizowany w ramach projektu pn.: Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami 
dojazdowymi, w ramach Osi Priorytetowej 9 Mobilność, Działania 9.1. Transport miejski, 
Poddziałania 9.1.1. Transport miejski – mechanizm ZIT, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (nr projektu 
RPPM.09.01.01-22-0006/17), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020.  

21. Beneficjent bonu oświadcza, że zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej 
realizacji zadania Tczewski Bon Rowerowy - program rozwoju ruchu rowerowego „Hop na 
Rower!”. 

22. Beneficjent bonu oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje 
jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów. 
 

 

…………………….…………………. 

(data i podpis beneficjenta bonu) 
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Klauzula informacyjna dotycząca realizacji zadania Tczewski Bon Rowerowy - 

program rozwoju ruchu rowerowego „Hop na Rower!” 

 

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) informujemy, iż: 

1. Administrator Danych Osobowych 

 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Tczew, z siedzibą przy 
Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew. 
 

2. Inspektor Ochrony Danych  
 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Miejskiej Tczew – p. Adrianą 
Głuchowską możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@um.tczew.pl oraz 
numerem telefonu: 696 011 969 
 

3. Cel przetwarzania 

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania Tczewski Bon Rowerowy 

- program rozwoju ruchu rowerowego „Hop na Rower!”. Pani/Pana dane przetwarzane będą 

zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. e RODO w raportach z dokonanych serwisów rowerowych i 

przeprowadzonej nauki jazdy na rowerze w ruchu ulicznym . 

 

4. Odbiorcy danych 

 

Przekazywanie przez Administratora danych może nastąpić wyłącznie w przypadku, jeżeli 

będzie to stanowić realizację obowiązku Administratora, wynikającego z obowiązujących 

przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane urzędom i instytucjom na 

wniosek oraz wprowadzane do Rejestrów Centralnych prowadzonych przez poszczególne 

Ministerstwa RP, realizujących zadania na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo Pani/Pana 

dane przekazane będą Wykonawcy - Spółdzielni Socjalnej „Heca” z siedzibą w Gdańsku, przy 

ul. Jaśkowa Dolina 9/4, w celu realizacji zadania Tczewski Bon Rowerowy - program rozwoju 

ruchu rowerowego „Hop na Rower!”; 

 

5. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich 

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej; 

 



 

 

 

 

 

 

6. Okres przechowywania danych 

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących 

przepisów prawa; 

 

 

7. Prawa osób, których dane dotyczą; 

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz 

ograniczenia przetwarzania; 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca 

popełnienia domniemanego naruszenia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86; 

 

8. Dobrowolność podania danych 

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami 

umowa. W przypadku niepodania danych osobowych może skutkować odmową realizacji 

wskazanych wyżej celów; 

 

9. Informacja o profilowaniu  

 

Dane osobowe przetwarzane przez administratora danych nie podlegają zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 

 

 

 

…………………….…………………. 

(data i podpis beneficjenta bonu) 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  
osoby korzystającej  

z Tczewskiego Bon Rowerowy  
- program rozwoju ruchu rowerowego „Hop na Rower!” 

 

 

1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………… 

 

 

2. Adres zamieszkania: ………………………………………………. 

 

 

3. Płeć: ………………………. 

 

 

4. Wiek: ……………………… 

 

 

5. Oświadczam, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie korzystałem/am z roweru: TAK / NIE 

 

 

6. Oświadczam, że korzystałem/am dotychczas w dojazdach do/z pracy z komunikacji 

publicznej: TAK  / NIE 

 

 

 

 

…………………….…………………. 

(data i podpis beneficjenta bonu) 

 

 

 

 

 


