Lastipyörälainaamon pelisäännöt
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Lainaajan on oltava täysi-ikäinen ja sopimusta tehtäessä todistettava henkilöllisyytensä voimassa
olevalla kuvallisella henkilöllisyystodistuksella.
Lainaaja sitoutuu huolehtimaan lainaamastaan pyörästä ja tarvikkeista ja korvaamaan pyörälle
aiheutuneet vahingot tai katoamisen (Huom! Kotivakuutus kattaa useimmiten myös lainatavaralle
aiheutuneet vahingot ja varkauden, joten lainaajan kannattaa tarkistaa oman kotivakuutuksensa
ehdot ja voimassaolo).
Lainaaja on vastuussa pyörän asianmukaisesta käytöstä ja lukitsemisesta.
Lainaaja on vastuussa omasta ja kuljettamiensa henkilöiden turvallisuudesta, pyörällä ajettaessa on
noudatettava Suomen tieliikennelainsäädäntöä.
Lainaajan tulee ilmoittaa pyörälle koituneesta vahingosta välittömästi (045 320 6540 /JAPA ry tai
0400 274 209 / Kansalaistoiminnankeskus Mataran aulapalvelut). Kolaritilanteessa paikalle tulee
kutsua poliisi laatimaan kolariraportti.
JAPA ry:n ja Kansalaistoiminnankeskus Mataran aulapalvelun henkilökunta pidättää oikeuden olla
lainaamatta pyörää harkintansa mukaan (esimerkiksi pyörän yllättävän huoltotarpeen tai
rikkoutumisen vuoksi tai jos lainaaja ei ole ajokuntoinen).
HUOM! Pyörä on palautettava mahdollisuuksien mukaan akku täyteen ladattuna
Pyörän voi noutaa lainan alkamispäivänä klo 14 jälkeen, kuitenkin viimeistään 30 min. ennen
sulkemisaikaa (ma-to klo 17.30 mennessä ja pe klo 16.30 mennessä). Palautuspäivänä pyörä on
palautettava klo 12 mennessä. Myöhässä palauttamisesta tai varauksen peruuttamatta
jättämisestä on seurauksena lainauskielto.

Mitä lainaamon pyörillä saa kuljettaa?
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Polkupyörällä ei saa kuljettaa useampia henkilöitä kuin mille se on rakennettu.
Vain täysi-ikäiset saavat kuljettaa lapsia tai tavaroita lainaamon pyörillä.
Kuljetettavien lasten on osattava istua itse.
Lainaamon kaksipyöräisillä laatikkopyörillä (Leevi, Lyyli ja Ludvig) saa kuljettaa yhtä enintään
kymmenvuotiasta lasta tai kahta enintään kuusivuotiasta lasta tai tavaraa enintään 50 kg
(maksimikuorma 50 kg).
Lainaamon kolmipyöräisellä laatikkopyörällä (Hertta) saa kuljettaa yhtä enintään kymmenvuotiasta
lasta tai kahta enintään kuusivuotiasta lasta ja tavaraa enintään 50 kg (maksimikuorma 100 kg).
Lainaamon kaksipyöräisellä taakkapyörällä (Lempi) saa kuljettaa tavaraa enintään 50 kg ja pyörään
kiinnitettävissä lastenistuimissa enintään kahta lasta:
o etuistuimessa (Bobike mini) 9 kk – 3 v ikäistä, enintään 15 kg painoista lasta
o takaistuimessa (Bobike maxi) 9 kk – 6 v ikäistä, enintään 22 kg painoista lasta
Lainaamon peräkärryt: Lasse-peräkärryllä saa kuljettaa kahta enintään kuusivuotiasta lasta (pituus
max. 117 cm) ja tavaratilassa enintään 5 kg tavaraa. Peräkärryn maksimikuorma on 45 kg. Salliperäkärryllä voi kuljettaa 1-2 lasta (max. pituus 105 cm) ja sen enin kuorma on 30 kg. Lapsen voi
laittaa peräkärryyn, kun hän istuu tukevasti itse.
HUOM! KOVA VAUHTI (ESIM. ALAMÄESSÄ) YHDISTETTYNÄ PAINAVAAN KUORMAAN RIKKOO
PYÖRÄN. LASTIPYÖRÄT OVAT KALLIITA, PIDÄ SIIS KUIN OMAASI!

