
Reglament del bicibús
(Aprovat per la junta de l’AFA L’Entorn en la sessió del 7 d’abril de 2022)
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 1. Organització del bicibús
 

 La gestió del bicibús va a càrrec de la comissió de mobilitat de l’AFA l’Entorn.

 L'organització garanteix que els menors estaran acompanyats per un mínim de dos
adults al llarg de tot el trajecte i fins a l’entrada de l’escola.

 Un servei es pot suspendre:

● en cas d’alerta meteorològica o qualsevol altra circumstància que posi en perill la
seguretat de la ruta.

● Si un trajecte no arriba al mínim de 5 usuaris.
● Si no es pot garantir la presència d’un mínim de 2 conductors per grup i un

mínim de 1 conductors per cada 10 usuaris.
● En cas de pluja moderada o neu que no impedeixi la circulació el servei

procedirà normalment.
 

 L'organització es compromet a avisar amb el màxim d'antelació de possibles
disrupcions del servei.

 L'organització comunicarà amb la màxima celeritat als adults responsables qualsevol
incidència relacionada amb els usuaris.
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 2. Conductors/es
 

 Els conductors són adults voluntaris que acompanyen els infants al llarg del trajecte
casa-escola.

 No es farà responsable als conductors d’accidents o infortunis que es puguin produir
durant el trajecte.

 Els conductors han de registrar-se prèviament i estar autoritzats per la comissió de
mobilitat de l’AFA.

 Els conductors es comprometen a complir els horaris i trajectes per als quals s’han
presentat voluntaris.

 Els conductors es comprometen a respectar les normes de trànsit.

 El conductor notificarà amb la màxima antelació possible a l'organització qualsevol
incidència que impedeixi la realització del servei.

 El conductor notificarà amb la màxima celeritat al pare, mare o tutor de l’infant
qualsevol incident relacionat amb aquest.

 Els conductors són la màxima autoritat durant el trajecte casa-escola. Els usuaris
hauran de respectar les seves consignes.

 Es permetrà la presència d’altres adults en el grup, però aquests respectaran i ajudaran
a complir les consignes dels conductors.

 

 3. Usuaris/es
 
 Els usuaris són infants que fan el trajecte casa-escola.

 Totes les famílies dels infants usuaris del servei hauran d’haver pagat la quota de socis
de l’AFA.

 Tots els infants que vulguin fer ús del servei s’hauran d’haver registrat prèviament i
proporcionar totes les dades que se’ls demanin, no s’admetran usuaris no registrats.

 Els usuaris hauran de fer ús dels canals establerts per l’organització per a registrar-se.

 Els usuaris es comprometen a seguir tot el recorregut per al qual s’han registrat.

 Els usuaris que s’esperin a les parades hauran d’estar acompanyats d’un adult
responsable fins a l’arribada del bicibús.
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 L'organització es reserva el dret de prohibir l'accés al servei als usuaris que no
segueixin les consignes dels conductors o que amb el seu comportament posin en perill
la seva seguretat i/o la dels altres usuaris.

 Els usuaris respectaran el ritme del grup, no s’avançaran al conductor que obri la marxa
ni quedaran més enrere del conductor que tanqui la marxa.

 

 4. Comunicació i ús de dades
 

 Tota comunicació entre pares/mares/tutors i els conductors o l’organització relacionada
amb el servei es farà a través dels canals que estableixi l’organització.

 Els canals de comunicació s’utilitzaran exclusivament per a informacions referides al
servei.

 Un adult responsable haurà d’estar localitzable en tot moment mentre duri el trajecte
fins a l’escola.

 Es recolliran les següents dades de l’usuari:

● Nom i cognoms de l’usuari.
● Nom i cognoms d’almenys un adult responsable.
● Telèfon de contacte d’almenys un adult responsable.
● E-mail de contacte d’almenys un adult responsable.

 

 Les dades personals recollides seran usades única i exclusivament per a la gestió del
servei. No es podrà fer ús d’aquestes dades en cap altra circumstància sense el
consentiment explícit de l’adult responsable.

 

 5. Mitjans de transport
 

 Són admesos com a mitjà de transport bicicletes.

 Els patinets seran admesos en les línies que així ho especifiquin.

 Els usuaris seran responsables del bon estat dels vehicles, l'organització es reserva el
dret d’impedir l'ús del vehicle si es considera que no està en condicions per a poder
circular amb seguretat.

 És obligatori l'ús del casc.

 És obligatori portar un cadenat per lligar els vehicles.

 L’organització no es fa responsables de danys o robatoris als vehicles.
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 Es recomana l'ús d’una armilla reflectant.
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