REGULAMIN ZIELONOGÓRSKICH TESTÓW SCOTTA 2018

1. Kto, gdzie i kiedy organizuje testy?
Akcja organizowana jest przez Centrum Rowerowe CYKLOMANIAK w Zielonej Górze przy
współpracy z polskim przedstawicielem marki SCOTT – firmą Scott Sportech Poland Sp. z o.o.
Testy odbędą się w weekend 19-20 maja 2018. Wyjazd na testy i wszystkie sprawy organizacyjne
załatwiać będziemy w Centrum Rowerowym Cyklomaniak, mieszczącym się w Zielonej Górze
przy ul. Nowojędrzychowskiej 1. Testowanie rowerów odbędzie się w kilku grupach, w których
znajdą się nasi lokalni przewodnicy, którzy zadbają o prawidłowy przebieg testów i trasę. Trasy
testowe będą uzależnione od rodzaju testowanego roweru, jednak planujemy, aby każdy miał
możliwość przetestowania roweru na trasie ok. 20-30km, w czasie ok. 60-90 minut. W sobotę 19
maja odbędą się dwie rundy testów w godzinach: 16.00 i 18.00. Również na niedzielę planujemy
dwie rundy w godzinach: 10.00 i 12.00. Podane godziny są to godziny wyjazdu na trasy, dlatego
uczestnicy muszą zgłosić się do nas przynajmniej 15-20 minut wcześniej.
2. Dla kogo są testy?
Akcja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, zamieszkujących na terenie Polski. Muszą posiadać
przy sobie dowód osobisty w dniu testowania roweru w celu podpisania umowy najmu.
3. Co jeszcze trzeba posiadać?
Każda osoba biorąca udział w testach musi posiadać swój własny kask na głowę i własne pedały.
Pamiętaj, że nawet mimo niesprzyjającej pogody postaramy się,aby odbyła się każda runda testów,
dlatego musisz wziąć pod uwagę fakt, że jazda może odbywać się zarówno w sprzyjających jak i
mniej komfortowych warunkach. Dostosuj swój ubiór do każdej pogody.
4. Jakie są zasady udziału w testach?
Udział w akcji testowania rowerów SCOTT wiąże się z koniecznością dokonania wcześniejszej
rezerwacji. Chcemy dać Wam możliwość wyboru modelu i rozmiaru roweru, dnia testów i
konkretnej godziny. W ten sposób unikniemy konfliktowych sytuacji, gdzie dwie lub więcej osób
będą chciały w tym samym czasie testować ten sam model. To Ty decydujesz kiedy, o której
godzinie i jaki model będziesz testować. Wybierz szybko swój model, bo kto pierwszy ten lepszy!
Jednak w wyjątkowych sytuacjach zastrzegamy sobie prawo do zmiany modelu roweru z uwagi na
fakt, że może okazać się że nie wszystkie zadeklarowane rowery zostaną do nas dostarczone. Testy
przeprowadzane są co weekend w różnych miejscach Polski i może dojść do awarii pojedynczych
modeli, co wyeliminuje je na jakiś czas z testów. W takiej sytuacji skontaktujemy się z Tobą
telefonicznie i zaproponujemy inny model lub inną godzinę testów.
5. Ile kosztuje udział w testach?
Wychodzimy z założenia,że coś co jest darmowe nie zawsze mobilizuje do działania! Dlatego
wprowadzamy opłatę rezerwacyjną za jeden model roweru w wysokości 20 zł. Jest to niewielka
opłata, która zmobilizuje Cię do tego, aby pojawić się w tym dniu i konkretnej godzinie na naszych
testach. Dokonanie rezerwacji i uiszczenie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 20 zł daje Ci
możliwość testowania wybranego roweru marki SCOTT podczas jednego wybranego dnia testów.

Ponadto w ramach opłaty rezerwacyjnej zapewnimy Ci poczęstunek i napoje. Sami wiele godzin
spędzamy na rowerach, dlatego wiemy doskonale, jak dużo energii pochłaniane jest podczas jazdy.
Uzupełnimy te niedobory w Twoim organizmie.
6. Jak zarezerwować rower?
Chcemy, aby rezerwacja przebiegła w sposób sprawny i bezproblemowy. Dlatego już od początku
marca 2018 roku w naszym sklepie przy ul. Nowojędrzychowskiej 1 w Zielonej Górze dostępna jest
lista rowerów testowych. W każdej chwili można do nas przyjechać, wybrać interesujący Cię model
roweru i dokonać opłaty rezerwacyjnej, wskazując dzień i godzinę, które będą dla Ciebie
najbardziej odpowiednie. Kiedy zamkniemy listę rezerwacyjną, co nastąpi 17 maja, ustalimy grupy
testowe i poinformujemy Cię telefonicznie lub mailowo którego dnia i o której godzinie masz
przyjechać na testy. Rezerwacji można także dokonać mailowo i po jej wstępnym potwierdzeniu
przez nas, dokonać opłaty rezerwacyjnej na nasze konto. Dopiero wtedy otrzymasz od nas
ostateczne potwierdzenie dokonanej rezerwacji. Nie rezerwujemy rowerów na telefon!!!

7. Czy można zarezerwować dwa lub więcej rowerów?
Tak, jeśli tylko czujesz się na siłach i dasz radę. Podstawowa opłata rezerwacyjna wynosi 20 zł i
jest opłatą za testowanie pierwszego roweru. Dopłata za testowanie drugiego i każdego kolejnego
roweru w tym samym dniu lub następnym wynosi jedyne 10 zł za każdy rower.

8. Czy można testować rower bez wcześniejszej rezerwacji?
Zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji ze względu na możliwość wyboru konkretnego roweru do
testowania. Istnieje możliwość zapisania się na jazdę testową w dniu organizacji akcji jednak do
wyboru pozostaną jedynie rowery, na które nikt nie zgłosił chęci testowania. Nie masz zatem
możliwości wyboru konkretnego modelu i rozmiaru ramy. Dodatkowo wysokość opłaty
rezerwacyjnej przy zapisaniu się na test w dniu organizacji akcji wynosi 50zł za testowanie jednego
roweru i 20 zł za każdy następny. W celu podpisania umowy najmu musisz posiadać przy sobie
ważny dowód osobisty.

