Ansøgning om donationscykler
Gem filen før du udfylder formularen
Du skal downloade filen og gemme den på din pc, inden du begynder at udfylde den. Ellers har du
ikke mulighed for at gemme eller printe det, du udfylder i dokumentet.

Hvilke cykler donerer vi, og hvordan foregår det?
Donation af herreløse cykler fra offentligt areal er et forsøg i samarbejde med Københavns Politi.
Donationscyklerne er indsamlet fra offentligt areal efter at have stået med en opmærkning i 30 dage.
Derefter har Københavns Politi vurderet cyklerne til en værdi under 500 kroner stykket. Ifølge
Hittegodsloven kan cyklerne derfor doneres til almennyttige formål. Inden donationen bliver alle cykler
tjekket i Kosterregistret (Politiets register over tyvekoster) for at sikre, at de ikke er meldt stjålne.

Ansøgning:
Navn på ansøger/organisation/virksomhed:

CVR-nummer:

Kontaktpersonens navn:

Kontaktpersonens telefonnummer:

Kontaktpersonens e-mailadresse:

Antal ønskede cykler (ca.):
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Ønsker du at modtage donationscykler med en fast frekvens, fx hver måned? Hvis ja, hvor mange
cykler og hvor ofte vil du gerne afhente cyklerne?

Hvad skal cyklerne anvendes til (formål):

Cyklerne kan afhentes i København på tirsdage mellem kl. 9-14 (adressen oplyses ved bevilling af
cykler). Hvilken tirsdag har du mulighed for at afhente cykler? (ikke obligatorisk):

Jeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme oplysninger som f.eks. cprnummer
Jeg bekræfter, at jeg er indforstået med følgende:
•

At Københavns Kommune ikke kan sikre standen af cyklerne. Københavns Politi har vurderet
cyklerne til at have en værdi under 500 kroner. Ifølge Hittegodsloven kan cyklerne derfor
doneres til almennyttige formål. Du kan forvente, at størstedelen af cyklerne som minimum
kræver luft i dækkene og mindre reparationer.

•

Cyklerne skal afhentes i København. Nærmere adresse oplyses ved bevilling af cykler. Du er
selv ansvarlig for transport og pålæsning af cyklerne.

•

Hvis jeg modtager donationscykler, skal jeg indsende et udfyldt evalueringsskema og evt. visuel
dokumentation for projektet. Evalueringsskemaet sendes den 1. juni eller 1. december
afhængig af tidspunktet for donationen. Hvornår vil fremgå af tilsagnet. Hvis ikke
evalueringsskemaet eftersendes, vil det påvirke muligheden for at modtage cykler fra
Københavns Kommune en anden gang.

•

At bruge Københavns Kommunes byvåben i forbindelse med reklameaktiviteter. Se mere på
www.design.kk.dk

•

At Københavns Kommune offentliggør organisationsnavn/virksomhedsnavn, formål og evt.
anvender billeder og film fra projektet.

Når skemaet er udfyldt, skal det sendes til donationscykler@kk.dk
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