
دوچرخه ها کارگاهمعلومات در رابطه به   

 معلومات عمومی :

ی  کار ميکنند. آنها خدمات خود را تضمين ها همه بصورت دوطلبانه و وجداندوچرخه  کارمندان بخش ورکشاپ
باره کند .دونميکنند يعنی در صورتيکه دوچرخه شما دوباره خراب شد و هيچ کسی نميتواند آنها را مجبور به ترميم   

اشت در باوجود حضور د اين تيم ميخواهند در فضای آرام کارکننداعضای لطفآ اين را در نظر داشته باشيد، زمانيکه 
. سرخ و سبز در کلکين آويزان ميکنند بسته است. آنها کارت هایمحل کاری اما   

 کارته سبز: خوش آمديد

بيايد.کارته سرخ: در حال حاضر وقت نداريم لطفآ در اوقات باز دوباره   

 شرايط اخذ بايسکل:

بيجه  3:00الی  11:00اوقات کاری چهارشنبه از ساعت   

  چون تعداد دوچرخه ها کم است ، بنآ کسانيکه واجد شرايط ذيل باشند اولويت داده ميشوند. •
  مکتب يا کسانيکه متواتر به مکتب ميروندشاگردان  .1.
  قطار را ندارندکسانيکه فاصله دوری را طی ميکنند و حق دريافت تکت بس و  .2.
  کسانيکه مشکل صحتی دارند .3.
 کسانيکه تيم ويلکامين را کمک ميکنند  .4.

  .ه شرايط ذيل در نظر گرفته شدهجهت اخذ دوچرخ •
  شخصآ حضور داشته باشيد .1.
  خود داشته باشيدبا را خود کارت شناسای .2.
 تايدی از مکتب  .3.
  يورو جهت قفل  10يورو برای بايسکيل و  20الی  10 .4.

م کرديد يا که اگر دزده شد يا گ يک مرتبه از تيم ويلکامين دوچرخه يا بايسکيل دريافت کند اقلحد هرکس ميتواند  •
 بايسکيل جديد بگيريد. ب شد دوباره نميتوانيد از اين کارگاه خرا

ا در يافت د يا اينکه چی مدل بايد باشد همان بايسکيل رهيچ کس نميتواند ادعا کند که چی قسم بايسکلی ميخواه •
 کرد که در کارگه موجود باشد.خواهد 

 تنها بايسکيل های خورد ساالن قابل تعويض ميباشد زمانيکه اندازه بايسکيل نياز به تنظيم باشد •
.در صورتيکه مراقبت  بايسکيل رانی کنندها که به روی جاده  داده شده جهت اين نيستاطفال دوچرخه هايکه به  •

سامان بازی داده شده تنها ميتوانند به پياده رو ها و يا به زمين  جدی شوند. بايسکيل های کوچک برای اطفال جهت
  های خصوصی دوچرخه بازی کنند.

 شاگردان مدارس ابتدای در صورت تايدی مکتب اجازه دارند به مکتب با دوچرخه بروند  •
کاله ايمن موجود  شاپ. اگر در اين ورکسالگی اجبارآ کاله ايمنی در هنگام بايسکيل رانی بايد داشته باشند 12تا سن  •

داده شود که اطفال اجازه  تا اينکه به  شود خرداریايمنی از کدام کاه ديگری بايد کاله که برای شما داده شود نباشد 
 کنند.باسکيل رانی 

  

  ترميم بايسکيل ها
  و پس دادن: بايسکيل کاری ترميم پزرفتن اوقات 

   5:30الی  4:00از ساعت سه شنبه 
  بعد از ظهر 3:00الی  11:00 چهارشنبه از ساعت

 که چی بر آورد ميشود و  مالحظه شده, به اين ورکشاپ جهت ترميم کاری ميدهيدخود را زمانيکه باسکيل  •
  .را طول خواهد کشيد مدتی مقدار مصارفی خواهد داشت و چی 

د مهم ش نخواهدزيرفته ک و فرسوده شده جهت ترميم کاری در اين کارگاه پدوچرخه های که زياد اصطال •
  نيست که دوچرخه را ازکجا در يافت کرديد.



در زد ويکامين تيم در يافت شده ن يا اينکه از) است Fahrradpass(  دارای کارتتنها بايسکيل های که  •
در اين ورکشاپ ممکن است هنگاميکه بايسکيل خود را .  ميشودپزيرفته کاری ترميم جهت اين ورکشاپ 

يا  درخواست کارت برای، کنيد) Fahrradpass( شناسایدرخواست کارت جهت ترميم کاری ميدهيد 
 ) در زير مراجعه کنيد.Fahrradpassهمان (

 دوچرخه ها مشکالت اندک ترميم کاری جهت اوقات کاری  •
  8:00الی  5:30سه شنبه از ساعت 

  

  )Fahrradpass( کارته شناسی برای دوچرخه
برای شما  )Fahrradpassکارت شناسای (برای اولين بار که از اين ورکشاپ دوچرخه در يافت ميکنيد  •

  داده ميشود که مشخصات شما و بايسکل در آن درج ميباشد.
  برای شما توصيه ميشود  که حتمی اين کارت را جهت امينت بيشتر بگيريد. •

  گرفتند .اين کارگاه  امنيت ترافيکی را برسی کرده و در نظر 
  
  

  اوقات ثبت نام: •
   5:30الی  4:00سه شنبه: از 

   3:00الی  11:00چهارشنبه: از ساعت  
  تيم ويلکامين نورد ريشتيد

28.09.2016  


