
CYCLOTSAVA 

Hubballi Bicycle Club 
1. ಎಲ್ಲಾ ಸ ೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಗಳ  ೊಂದಿಗ   ಸಿಂಕ್ರೊನ್ೈಜ ೇಶನ್ನಲ್ಲಾ 4 ಕಿ.ಮೀ. ಸವಲರಿ ಮಲಡದಿದ್ದರ್ ಇಡೀ ಇವ್ಿಂಟ್ ವಿಫಲಗ್ರಳ್ಳುತ್ತದ್. 

ನೀವು ತೀವೊ ವ್ೈದ್ಯಕಿೀಯ ಪರಿಸಿತಯನ್ನನ ಹ್ರಿಂದಿದ್ದರ್ ಅಥವಲ ನೀವು ಗರ್ಭಿಣಿಯಲಗಿದ್ದರ್ ದ್ಯವಿಟ್ನು ಭಲಗವಹಿಸಬ್ೀಡ. 
          ಇವ್ಿಂಟ್ ಗಲಗಿ ನಲವು 15 ವರ್ಿಕಿಕಿಂತ್ ಕಡಮೆ ವಯಸಿನ್ ಯಲರಿಗಲದ್ರರ ಕಲಯ್ದದರಿಸನವಿಕ್ಯ ಪರಿಸಿತಗಳ್ನ್ನನ   
          ಹ್ರಿಂದಿದ್ದೀವ್ (ವಿನಲಯ್ದತಗಳ್ಳ ಅನ್ನಮತಸಲ್ಲಗಿದ್).  

2. 15 ವರ್ಿಕಿಕಿಂತ್ ಕಡಮೆ ವಯಸಿನ್ ಯಲರಲದ್ರರ ಅವನ್ / ಅವಳ್ ಸ್ೈಕಿಾಿಂಗ್ ಸಲಮಥಯಿಗಳ್ನ್ನನ HBC ಮೌಲಯಮಲಪನ್ 
ತ್ಿಂಡಕ್ಕ ಸಲಬೀತ್ನ ಮಲಡಬ್ೀಕನ.HBC ಊರ್ಜಿತ್ಗ್ರಳಿಸನವಿಕ್ಯ ತ್ಿಂಡವು ಅನ್ನಮೀದಿಸದ್ರ್, ನಮಗ್ ಅನ್ನಮತ 
ನೇಡಲಾಗುವುದು. 

3. ಮೌಲ್ಲಯಿಂಕಿತ್ QR ಕ್ರೀಡ್ ಟಿಕ್ಟ್ ಗಳ್ನ್ನನ  ಕಳ್ಳಹಿಸಲನ ನಮಮ ಇಮೆೀಲ್ ID ತ್ನಿಂಬಲ ಮನಖ್ಯವಲಗಿದ್. ನೀವು ತ್ಪುು 
ಇಮೆೀಲ್ ID ನೀಡದ್ದರ್ ನಲವು ಜವಲಬಲದರರಲಗಿರನವುದಿಲಾ. ಈ form ನ  ೊಂದಿಗ  ನ್ರೀಿಂದಲಯ್ದಸಕ್ರಳ್ಳುವ 7 ದಿನ್ಗಳ್ 
ಒಳ್ಗ್ ನೀವು ಇಮೆೀಲ್ ಅನ್ನನ ಪಡ್ಯನತತೀರಿ.ನ್ರೀಿಂದಲಯ್ದಸದ್ ನ್ಿಂತ್ರ, ನಮಮ ಸ್ೈಕಿಾಿಂಗ್ ಸಲಮಥಯಿಗಳ್ನ್ನನ ನೀವು 
ಸಲಬೀತ್ನಪಡಸಬ್ೀಕನ  

4. ನೀವು ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಲನ HBC ಮೌಲಯಮಲಪನ್ ತ್ಿಂಡಕಲಕಗಿ ನಮಮ STRAVA ಡ್ೀಟಲವನ್ನನ ನೀವು ಒದ್ಗಿಸಬಹನದ್ನ. ಒಮೆಮ 
ನೀವು STRAVA ದ್ಲ್ಲಾದ್ದರ್, ನೀವು ಸವಯಿಂಚಲಲ್ಲತ್ವಲಗಿ ಗಿೊೀನ್ ವಲಯದ್ಲ್ಲಾ ಮತ್ನತ ಭಲಗವಹಿಸಲನ ಅಹಿರಲಗಿರನತ್ಲತರ್.  

5. ನ್ಮಮ ಮೌಲಯಮಲಪನ್ ತ್ಿಂಡವು ನಮಮ ಟಿಕ್ಟ್ ಗಳ್ನ್ನನ ಮತ್ುು  ಡ್ೀಟಲವನ್ನನ ನ್ಕಲ್ಲ ಎಿಂದ್ನ ಕಿಂಡನಹಿಡಯ್ದದ್ರ್, ನಲವು 
ನಮಮನ್ನನ ಕರ್ ಮಲಡನತ್್ತೀವ್. 

6.  ನೀವು STRAVA ದ್ಲ್ಲಾ ನ್ರೀಿಂದಲಯ್ದಸದಿದ್ದರ್, ಗಲಮಿನ್, ರ್ಿಂಟಲಸುಕ್ ಅಥವಲ ಹಿಿಂದಿನ್ ಸ್ೈಕಿಾಿಂಗ್  ಇವ್ಿಂಟ್ ನ್ಲ್ಲಾ 
ಭಲಗವಹಿಸನವ ಪೊಮಲಣಪತ್ೊ ಅಥವಲ ನಮಮ ಪೊದ್ೀಶದ್ಲ್ಲಾ ಮೌಲ್ಲಯಿಂಕನ್ದ್ ಇವ್ಿಂಟ್ ಗ್ ಹಲಜರಲಗಲನ ನೀವು ಸ್ೈಕಿಾಿಂಗನ 
ಪುರಲವ್ ಸಲ್ಲಾಸಬ್ೀಕನ. 

7. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದದರ , ನೀವು ಊರ್ಜಿತ್ಗ್ರಳಿಸನವಿಕ್ಯ ಘಟ್ನ್ಗ್ ಆಹಲವನ್ ನೀಡಲ್ಲಗನವುದ್ನ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿನ್ಲ್ಲಾ ಇಲಾದಿದ್ದರ್, ನಮಮ 
ನ್ಗರ ಸ ೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಗಳ ್ಿಂದಿಗ್ ನಲವು ಸಿಂಪಕಿಿಸನತ್್ತೀವ್ ಮತ್ನತ ಊರ್ಜಿತ್ಗ್ರಳಿಸನವಿಕ್ಯ ಸವಲರಿಯನ್ನನ ಸಿಂಘಟಿಸನತ್್ತೀವ್.  

8. HBC ವಲಯಲ್ಲಡ್ೀಶನ್ ಟಿೀಮ್ ಅನ್ನಮೀದಿಸದ್ ನ್ಿಂತ್ರ, ಇವ್ಿಂಟ್ ಭಲಗವಹಿಸನವಿಕ್ಗ್ ನಮಮ ಪಲಸ್ರುೀಟ್ಿ ಹ್ರಿಂದಿರನವ 
ಗಿೊೀನ್ ಕಲಡ್ಿ ಅನ್ನನ ನೀವು ಪಡ್ಯನತತೀರಿ. 

9. ನೀವು ಊರ್ಜಿತ್ಗ್ರಳಿಸನವಿಕ್ಯ ಪರಿೀಕ್ಷ್ಯನ್ನನ ವಿಫಲಗ್ರಿಂಡರ್, ನಲವು ನ್ರೀಿಂದ್ಣಿ ಮತ್ತವನ್ನನ ಮರನಪಲವತ 
ಮಲಡನತ್್ತೀವ್ ಮತ್ನತ ಭಲಗವಹಿಸನವವರಲಗಿ ಇವ ೊಂಟ್ ಗ  ಹಲಜರಲಗಲನ ನಮಗ್ ಅನ್ನಮತ ನೇಡಲ್ಲಗನವುದಿಲಾ.  

10. ಇವ್ಿಂಟ್ ನ್ಲ್ಲಾ ಪಲಲ್್ರೊಳ್ುಲನ Helmet ಕಡಲಾಯವಲಗಿದ್. ಸವಲರಿ ಮಲಡನವ ಎಲ್ಲಾ ಸವಲರರನ ಸನರಕ್ಷತ್ಲ ಅನ್ನಮೀದಿತ್ 

    ಸ್ೈಕಿಾಿಂಗ್ ಶರಸಲಾಣವನ್ನನ ಧರಿಸನತ್ಲತರ್ ಎಿಂದ್ನ ಕಡಲಾಯವಲಗಿದ್. ರ್ೈಡರ್ ಇದ್ನ್ನನ ಪೊವ್ೀಶದ್ ಸತಿಯಲಗಿ ಒಪ್ಪುಕ್ರಳ್ುಬ್ೀಕನ. 
11. ಅನ್ನಚಿತ್ ಸಲಕರಣ್ಗಳ್ಳ ಅಥವಲ ಉಡನಪು ಹ್ರಿಂದಿರನವ ಯಲರಲದ್ರರ ಇವ ೊಂಟ್ ಗ  ಪೊವ್ೀಶವನ್ನನ ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ುವ  ಹಕ್ಕನ್ುು  

  ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬ್ೈಸಕಲ್ ಕಾಬ್ ಹ್ರಿಂದಿದ್. 
12. ಇವ್ಿಂಟ್ ಮದ್ಲನ ಸಲಧಯವಲದ್ರ್ನು ಅನ್ೀಕ ಊರ್ಜಿತ್ಗ್ರಳಿಸನವಿಕ್ಯ ತ್ರಬ್ೀತ ಘಟ್ನ್ಗಳ್ಲ್ಲಾ ಪಲಲ್್ರೊಳ್ುಲನ ಸಲಹ್ 

ನೀಡಲ್ಲಗನತ್ತದ್.ಅಿಂತ್ಹ 12 ಘಟ್ನ್ಗಳ್ಳ ನ್ಡ್ಯಲ್ಲವ್, ಅದ್ರಲ್ಲಾ ಮಲಹಿತಯನ್ನನ ನೀವು ನಯಮತ್ವಲಗಿ ಇಮೆೀಲ್ / sms  

ಮಲಡಲ್ಲಗನತ್ತದ್. 
 
 

13. ಹಸರನ ಕಲಡ್ಿ ಇಲಾ + HELMET ಇಲಾ = ಯಲವುದ್ೀ ಭಲಗವಹಿಸನವಿಕ್ 
14. Hubballi Bicycle Club: BMX ಬ್ೈಕನಗಳ್ಳ, ಪಟ್ನು-ಮಲಡಬಹನದಲದ್ ದಿವಚಕೊ, ಮಕಕಳ್ ಬ ೈಸಿಕ್ಲ್  ಗಳು    



(12 '', 14 '', 16 '', 18 '') ಮತ್ನತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದ್ ಎಲ್್ಕಿಿಕ್ ಬ್ೈಸಕಲ್ ಗಳಿಗ್ ಈ ಚಕೊಗಳ್ನ್ನನ ಅನ್ನಮತ 
ನೇಡಲ್ಲಗನವುದಿಲಾ.  
 

15. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬ್ೈಸಕಲ್ ಕಾಬ್ ಇವ ೊಂಟ್ ಗ  ಪೊವ್ೀಶ ನೀಡನವ ಹಕಕನ್ನನ ಹ್ರಿಂದಿದ್. ಮಲಗಿಸರಚಿಗಳ್ನ್ನನ ಅನ್ನಸರಿಸ ದಿದದರ  ನಲವು 
ನಮಮನ್ನನ ಗನರನತಸ, ನಲವು ನಮಮನ್ನನ ಘಟ್ನ್ಯ್ದಿಂದ್ ಹ್ರರಹಲಕ ಲಾಗುತ್ುದ . ಹ ಚ್ಚಿನ್ ಅಧಿಕಲರಿಗಳ್ಳ ತ್್ಗ್ದ್ನಕ್ರಿಂಡ 
ನರ್ಲಿರವನ್ನನ ನೀವು ಪೊಶನಸಲನ ಸಲಧಯವಿಲಾ. ಸಲಧಯವಲದ್ರ್ ನೀವು 20 ನ್ೀ ಜನ್ವರಿಯಲ್ಲಾ ಮೀಕ್ ರ್ೈಡ್ೊ ಹ್ರೀಗಬಹನದ್ನ. 
ಇದ್ನ ಕಡಲಾಯವಲಾ. 

16. ನಲವು ಜಸಿ ಮತ್ನತ ನಮಮ ಗಿೊೀನ್ ಕಲಡ್ಿ ಅನ್ನನ 20 ನ್ೀ ಜನ್ವರಿ 2019 ರಿಂದ್ನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿನೊಂದ ಸ ೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಗಳ್ಳಗ  
ವಿತ್ರಿಸನತ್್ತೀವ್. 

17. ಹನಬಬಳಿು ಹ್ರರಗಿನಿಂದ್ ಬರನವ ಸ ೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಗಳ್ಳಗ , ಜಸಿಯನ್ನನ ವಿತ್ರಿಸಲನ 6.30 ರಿಿಂದ್ 10.30am ನ್ಡನವ್ ವಿಶ್ೀರ್ 
ನ್ರೀಿಂದ್ಣಿ ಮೆೀರ್ಜನ್ 26 ಜನ್ವರಿ ರಿಂದ್ನ setup ಮಲಡಲ್ಲಗನತ್ತದ್.ನೀವು ರರಪದ್ಲ್ಲಾ ನ್ಮರದಿಸದ್ ಗಲತ್ೊದ್ ಜಸಿಗಳ್ನ್ನನ 
ನಲವು ನೀಡನತ್್ತೀವ್. ಜಸಿಯ ಯಲವುದ್ೀ SIZE ಅನ್ಹಿತ್್ಯನ್ನನ ಮನ್ರಿಂಜನ್ ಮಲಡಲ್ಲಗನವುದಿಲಾ, ನೀವು 
ನವಿಹಿಸಬ್ೀಕನ. 

18. ನೇವು ಸ್ವೊಂತ್ ನೇರಿನ್ ಬಾಟಲ್ಲ ಹ  ೊಂದಿರಬ ೇಕ್ು. 
19. ನಮಮ ಟ್ೈರ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಸಕಿಕತ್ನ ವ್ೀಳ  ್ ಪಲಯಚ್ ಕಿಟ್ ಅಥವಲ ಹ್ಚನುವರಿ ಟ್ರಯಬ್ ತ್ರಲನ. ನಮಮ ಬ್ೈಕನ 100% ನ್ರ್ನು 

ಉತ್ತಮವಲಗಿದ್ ಎಿಂದ್ನ ಖ್ಚಿತ್ಪಡಸಕ್ರಳಿು ವಿಶ್ೀರ್ವಲಗಿ ಸಲಕರ್ನು ಪಿಂಪ್ ಮತ್ನತ ಉತ್ತಮ ಬ್ೊೀಕಿಿಂಗ್ ಸಿತಯನ್ನನ 
ಪಡ್ದಿರನವಿರಿ. ನಲವು ಎಲ್ಲಾಗ್ ಹ್ರೀದ್ರರ, ನಲವು ಸಿಳ್ವನ್ನನ ಕಿಾೀನ್ರ್ ಬಟ್ನುಬಡನತ್್ತೀವ್. ಆದ್ದರಿಿಂದ್ ಲ್ಲಟ್ರ್ ಮಲಡನವುದಿಲಾ ಮತ್ನತ 
ನ್ಿಂತ್ರ ನಮಮ ಸವಿಂತ್ ಕಸವನ್ನನ ಸರಿಯಲಗಿ ವಿಲ್್ೀವಲರಿ ಮಲಡಕ್ರಳಿು. 

20. ನಮಮ ಬ್ೈಸಕಲ್ ಗಳನ್ುು ಉಪಯೇಗಿಸ್ದಿರಲು ನೀವು ಬಲವಲಗಿ ಸಲಹ್ ನೇಡಿರುತಿುೇರಿ. ನಮಮ ಬ ೈಸಿಕ್ಲ್ ಗಳ ಭದರತ ಗ   
     ನೇವ ೇ  ಸ್ೊಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜವಾಬಾದರರಾಗುತಿುೇರಿ 

21. ಗಿನನಸ್ ಸವಲರಿಯ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಾ ಕನಡಯನವ ನೀರನ್ನನ ಕಟ್ನುನಟಲುಗಿ ನಷ್ೀಧಿಸಲ್ಲಗಿದ್. ನಮಮ ಬಲಟ್ಲ್ಲಯನ್ನನ ಬಲಟ್ಲ್ 
ಪಿಂಜರದ್ಲ್ಲಾ ಅಥವಲ ನಮಮ ಬ್ನ್ನನಹ್ರರ್ಯೊಳ್ಗ್ ಇಟು್ಕ  ಳಿಬ ೇಕ್ು. 

22. ಪಲಲ್್ರೊಳ್ಳುವವರಿಗ್ ರಸ್ತಯ ಅಥವಲ ರಸ್ತಯ ಬಳ್ಕ್ದಲರರಿಗ್ ಆಧ್ಯತ  ಇಲಾ ಮತ್ನತ ಇತ್ರ ಸವಲರರನ ಮತ್ನತ ಮಲಗಿದ್ ಎಲ್ಲಾ 
ಇತ್ರ ಬಳ್ಕ್ದಲರರಿಗ್ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸದ್ಿಂತ್್ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದ್ಲರಾ ಇಿಂದಿೊಯ ಗ್ರೀಚರವಲಗಿ ಮತ್ನತ ಕಲನ್ರನ್ನಬದ್ಧವಲಗಿ ಸವಲರಿ 
ಮಲಡನತ್ತದ್. 

23. ಭಲಗವಹಿಸನವವರನ ಸ್ಲ್ಲಿ ಫೀಟ್ರೀಗಳ್ನ್ನನ ತ್್ಗ್ದ್ನಕ್ರಳ್ುಲನ ಅಥವಲ ಲ್್ೈನ್ ರಚನ್ಯ್ದಿಂದ್ ಯಲವುದ್ೀ ವಿದ್ನಯನಲಮನ್ 
ಸಲಧನ್ಗಳ್ನ್ನನ ಗ್ರತ್ನತಪಡಸದ್ ಮನಕಲತಯದ್ ಸಲಲ್ಲನ್ ಅಿಂತ್ಯಕ್ಕ ತ್್ಗ್ದ್ನಕ್ರಳ್ುಲನ ಅನ್ನಮತ ನಯದುವದಿಲಿ. 

24. ಸವಲರಿ ಪಲೊರಿಂಭವಲದಲಗ ನೀವು ಸ್ಲ್ಲಿ ಸುಕ್ / ಮಬ್ೈಲ್ ಫೀನ್ / ಆಕ್ಷನ್ ಕಲಯಮೆರಲವನ್ನನ ಬಳ್ಸಕ್ರಿಂಡನ 
ಗನರನತಸದ್ರ್, ಇವ್ಿಂಟ್ ಅನ್ನನ ಬಡಲನ ತ್ಕ್ಷಣವ್ೀ ನಮಮನ್ನನ ವಿನ್ಿಂತಸಲ್ಲಗನವುದ್ನ. ಈ ಶೂನ್ಯ ಸಹಿರ್ನುತ್್ಯ ನಯಮಕ್ಕ 
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸದ್ಿಂತ್್ ನಲವು ತ್ನಿಂಬಲ ಕ್ಷಮಸನತ್್ತೀವ್ ಮತ್ನತ ನಮಗ್ ಇನ್ರನಿಂದ್ನ ಅವಕಲಶವನ್ನನ ನೀಡಲ್ಲಗನವುದಿಲಾ. ನಲವ್ಲಾರರ 
ಈ ನಯಮವನ್ನನ ಮನ್ಸಿನ್ಲ್ಲಾಟ್ನುಕ್ರಳ್ಳುತ್್ತೀವ್ ಎಿಂದ್ನ ನಲವು ನ್ಿಂಬನತ್್ತೀವ್.  

25. ಇದ್ನ ಗಿನ್ನಸ್ ವಲ್ಾಿ ರ್ಕಲಡ್ಿ ಮತ್ನತ ಹನಬಬಳಿು ಅವರ ಹ್ಸರನ್ನನ ಹ್ರಸ ಎತ್ತರಕ್ಕ ತ್್ಗ್ದ್ನಕ್ರಳ್ಳುವುದ್ರ ಮರಲಕ, ನಲವು 
ಖ್ಿಂಡತ್ವಲಗಿಯರ ಪಲೊಮಲಣಿಕವಲಗಿ ಮತ್ನತ ಶಸನತಬದ್ಧವಲಗಿ ಉಳಿಯನತ್್ತೀವ್.  

26. ಇವ ೊಂಟ್ ಗ  ಹಲಜರಲಗನತತದ್ದರರ ಅವರ ಪಲಲ್್ರೊಳ್ಳುವವರಿಗ್ ಪಲಲ್್ರೊಳ್ಳುವವರನ ಸಿಂಪೂಣಿ ಜವಲಬಲದರರಲಗಿರನತ್ಲತರ್. ಈ 
ಘಟ್ನ್ಯ ಪೊಮೆೀಯ ಮತ್ನತ ಸವಲರಿಯ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಾ ಇದ್ನ ಒಳ್ಗ್ರಿಂಡದ್. ಹನಬಬಳಿು ಬ್ೈಸಕಲ್ ಕಾಬ್ ಪಲಲ್್ರೊಳ್ಳುವವರ ಕಿೊಯೆಗಳ್ 
ಜವಲಬಲದರಿಯನ್ನನ ಅಥವಲ ಅಿಂತ್ಹ ಕಿೊಯೆಗಳ್ ಪರಿಣಲಮಗಳ್ನ್ನನ ಸವೀಕರಿಸನವುದಿಲಾ. 



27. ಪೊತ ಸಹಭಲಗಿ, ಸಹಿ ಹಲಕಿದ್ ಮೆೀಲ್್, ಅವರನ ಆಯೆಕ ಮಲಡದ್ ದ್ರರವನ್ನನ ಸವಲರಿ ಮಲಡನವಲ್ಲಾ ದ್ೈಹಿಕವಲಗಿ ಮತ್ನತ 
ಮಲನ್ಸಕವಲಗಿ ಸಮಥಿರಲಗಿದಲದರ್ ಎಿಂದ್ನ ಒಪುುತ್ಲತರ್. ಈ ಸಿಂದ್ಭಿದ್ಲ್ಲಾ, ಅವರನ ತ್ಮಮ ಮಲಗಿ ಮತ್ನತ ದ್ರರವನ್ನನ 
ಬದ್ಲ್ಲಯ್ದಸಲನ ನಧಿರಿಸದ್ರ್, ನ್ಿಂತ್ರ ಈ ಕಿೊಯೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಣಲಮಗಳ್ಳ ಅವರದಲಗಿದ್. 

28. ಎಲ್ಲಾ ಸವಲರರನ ಇವ ೊಂಟ್ ಪಲೊರಿಂಭದ್ ಸಮಯಕ್ಕ ಮನಿಂಚ್ಯೆೀ ಇವ ೊಂಟ್ HBC ನ್ಲ್ಲಾ sign-in ಆಗಿರಬ್ೀಕನ ಮತ್ನತ 
ನಯೊೀರ್ಜಸಲ್ಲದ್ ಸಿಂಖ್್ಯ ಫಲಕವನ್ನನ Bike ಗ  ನಗದಿಪಡಸಬ್ೀಕನ ಮತ್ನತ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದ್ಲರಾ ಗ್ರೀಚರಿಸಬ್ೀಕನ.  

29. ಎಲ್ಲಾ ಪಲಲ್್ರೊಳ್ಳುವವರನ ಯಲವುದ್ೀ ಶನಲಕ ಅಥವಲ ವಲಪಸಲತಗ್ ಅಗತ್ಯವಿರನವ ವ್ಚುದಿಿಂದ್ ಉಿಂಟಲದ್ ಅಥವಲ ಉಿಂಟಲದ್ 
ವ್ಚುಗಳಿಗ್ ಸಿಂಪೂಣಿ ಜವಲಬಲದರಿಯನ್ನನ ಸವೀಕರಿಸನತ್ಲತರ್.  

30. ಪಲಲ್್ರೊಳ್ಳುವವರನ ತ್ಲವು ಅಥಿಮಲಡಕ್ರಳ್ಳುತ್ಲತರ್ ಮತ್ನತ ತ್ಮಮದ್ೀ ಆದ್ ಚಕೊದ್ ರಸ್ತಯ ಯೊೀಗಕ್ಷ್ೀಮ ಮತ್ನತ ಸನರಕ್ಷಿತ್ 
ಕ್ಲಸದ್ ಕೊಮಕ್ಕ ಜವಲಬಲದರರಲಗಿದಲದರ್ ಎಿಂದ್ನ ಒಪ್ಪುಕ್ರಳ್ಳುತ್ಲತರ್, ಈ ಸಿಂದ್ಭಿದ್ಲ್ಲಾ, ಹಲದಿ ಅಥವಲ ರಸ್ತಗಳ್ ಮೆೀಲ್್ ಸರಿಯಲದ್ 
ಸರಚಕ ಚಿಹ್ನಗಳ್ಳ ಇರನತ್ತದ್. ಈ ಚಿಹ್ನಗಳ್ ಅನ್ನಪಸಿತಯಲ್ಲಾ ಯಲವುದ್ೀ ಅಪಲಯಗಳ್ಳ ಬಿಂದಿಲಾವ್ಿಂದ್ನ ಸರಚಿಸನವುದಿಲಾ ಮತ್ನತ 
ವಿಭಲಗವಿಂದ್ನ್ನನ ಸವಲರಿ ಮಲಡಬ್ೀಕ್ ಅಥವಲ ಇಲಾವ್ೀ ಎಿಂಬನದ್ರ ಕನರಿತ್ನ ನರ್ಲಿರ ತ್್ಗ್ದ್ನಕ್ರಳ್ುಲನ ಪೊತ್್ಯೀಕ ಸವಲರನ್ 
ಜವಲಬಲದರಿ. ಮಲಗಿವನ್ನನ ಗನರನತಸನವುದ್ನ ಜಲಡನ ಅಥವಲ ರಸ್ತ ಸವಲರಿ ಮಲಡಬಹನದಲದ್ದ್ನ ಎಿಂಬನದ್ನ್ನನ ಸರಚಿಸನತ್ತದ್ ಮತ್ನತ 
ಪಲಲ್್ರೊಳ್ಳುವವನ್ನ ಬ್ೈಕನ, ಪಲದ್ದ್ ಮೆೀಲ್್ ಅಥವಲ ಮನಿಂದ್ಕ್ಕ ಹ್ರೀಗಬ್ೀಕ್ೀ ಎಿಂಬನದ್ರ ಬಗ್ೊ ತ್ಮಮ ಸವಿಂತ್ ತೀಮಲಿನ್ವನ್ನನ 
ತ್್ಗ್ದ್ನಕ್ರಳ್ುಲನ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಲಗನತ್ತದ್. 

31. ಹನಬಬಳಿು ಬ್ೈಸಕಲ್ ಕಾಬ್ ಯಲವುದ್ೀ ಸಮಯದ್ಲರಾ ಪೊಕಟಿತ್ ಮಲಗಿವನ್ನನ ಕಡಮೆ ಮಲಡಲನ ಅಥವಲ ಬದ್ಲ್ಲಸನವ ಹಕಕನ್ನನ 
ಹ್ರಿಂದಿದ್. ಮಲಗಿವನ್ನನ ಕಡಮೆಯಲದ್ಲ್ಲಾ ಭಲಗವಹಿಸನವವರಿಗ್ ಮರನಪಲವತ ಪಡ್ಯಲನ ಹಕನಕ ಇಲಾ. 

32. ಇವ ೊಂಟ್ ಗ ಳನ್ನನ ಸನರಕ್ಷಿತ್ವಲಗಿ ಮತ್ನತ ಆಹಲಾದಿಸಬಹನದಲದ್ಿಂತ್್ ಮಲಡಲನ ಹನಬಬಳಿು ಬ್ೈಸಕಲ್ ಕಾಬ್ ನೊಂದ  ಎಲ್ಲಾ 
ಸಮಿಂಜಸವಲದ್ ಪೊಯತ್ನಗಳ್ನ್ನನ ಮಲಡದ್ರ್ ಭಲಗವಹಿಸನವವರನ ಅಥಿಮಲಡಕ್ರಳ್ಳುತ್ಲತರ್ ಮತ್ನತ ಸವೀಕರಿಸನತ್ಲತರ್.  

33. ಹನಬಬಳಿು ಬ್ೈಸಕಲ್ ಕಾಬ್ ಯಲವುದ್ೀ ಅಪಘಾತ್, ಹಲನ, ಕಳ್ುತ್ನ್, ಗಲಯ ಅಥವಲ ಅನಲರ್ರೀಗಯಕ್ಕ ಪೊವ್ೀಶದಲರರಿಗ್, 
ಪ್ೊೀಕ್ಷಕರಿಗ್, ಅಥವಲ ಯಲವುದ್ೀ ವಯಕಿತಯ, ವಲಹನ್ ಅಥವಲ ಆಸತಗ್ ಯಲವುದ್ೀ ಹ್ರಣ್ಗಲರಿಕ್ಯನ್ನನ ಸವೀಕರಿಸನವುದಿಲಾ. 

34. ಹನಬಬಳಿು ಬ್ೈಸಕಲ್ ಕಾಬ್ ಗ  ಯಲವುದ್ೀ ಹ್ರಣ್ಗಲರಿಕ್, ಪೊಚಲರದ್ ಸಿಂಸ್ಿಗಳ್ ಸದ್ಸಯರನ, ಭರಮಲಲ್ಲೀಕರನ, ಈವ್ಿಂಟ್ 
ಅಧಿಕಲರಿಗಳ್ಳ, ಸವಯಿಂಸ್ೀವಕರನ ಅಥವಲ ಇವ ೊಂಟ್ ಪಲೊಯೊೀಜಕರನ ಯಲವುದ್ೀ ಗಲಯ, ನ್ರ್ು ಅಥವಲ 
ಹಲನಗ್ರಳ್ಗಲದ್ವರಲ್ಲಾ ಅಥವಲ ಭಲಗವಹಿಸನವವರನ ಅನ್ನಭವಿಸದ್ ಹಲನಗಳಿಗ್ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸದ್ಿಂತ್್ ಉತ್್ತೀರ್ಜಸನವುದಿಲಾ ಎಿಂದ್ನ 
ಭಲಗವಹಿಸನವವರನ ಒಪುುತ್ಲತರ್. 

35. ಇವ ೊಂಟ್ ಹ್ೀಗಿದ್ದರರ. ಇವ ೊಂಟ್ ಸಿಳ್ವನ್ನನ ಪೊವ್ೀಶಸನವ ಮರಲಕ ನೀವು ಚಿತ್ೊಕಥ್ / ಛಲಯಲಚಿತ್ೊಣ ಮತ್ನತ ನಮಮ ಚಿತ್ೊದ್ 
ಬಳ್ಕ್ಗ್ ಹರಬಲ್ಲಬಲ್ ಬ್ೈಸಕಲ್ ಕಾಬ್ ಅಥವಲ ವಿಶವದಲದ್ಯಿಂತ್ ಯಲವುದ್ೀ ಮಲಧಯಮದ್ಲ್ಲಾ ತ್ಮಮ ಪೊಚಲರಕಲಕಗಿ ಯಲವುದ್ೀ 
ಅಧಿಕೃತ್ ಪಲೊಯೊೀಜಕರನ ಬಳ್ಸದ್ ಯಲವುದ್ೀ ತ್ನಣನಕಿನ್ಲ್ಲಾ ಬಳ್ಸನವುದ್ನ್ನನ ಒಪ್ಪುಕ್ರಳ್ಳುತತೀರಿ. ಅವರನ ನವೃತತ ಮಲಡದ್ರರ 
ಕರಡ ಎಲ್ಲಾ ಸವಲರರನ ಮನಕಲತಯಕ್ಕ ವರದಿ ಮಲಡಬ್ೀಕನ. ಹಲಗ್ ಮಲಡನವುದ್ರಿಿಂದ್ ಹನಡನಕಲಟ್ವು ಸಿಂಘಟಿತ್ವಲಗಬಹನದ್ನ 
ಮತ್ನತ ನ್ಿಂತ್ರದ್ ವ್ಚುವನ್ನನ ಸವಲರರಿಗ್ ಬಲ್ ಮಲಡಲ್ಲಗನವುದ್ನ. 

36. ಇವ ೊಂಟ್ ಪೊವ್ೀಶ ಶನಲಕಗಳ್ಳ ಯಲವುದ್ೀ ಸಿಂದ್ಭಿಗಳ್ಲ್ಲಾ ಮರನಪಲವತ ಅಥವಲ ವಗಲಿವಣ್ ಮಲಡಲ್ಲಗನವುದಿಲಾ. 
37.  ಹನಬಬಳಿು ಬ್ೈಸಕಲ್ ಕಾಬ್ ತೀವೊವಲದ್ ಹವಲಮಲನ್ ಪರಿಸತಿಗಳ್ಳ, ಸ ರೈಕ್ ಗಳು, ವಲಯಪಲರದ್ ವಿವಲದ್ಗಳ್ಳ, ಕನಸತ್ಗಳ್ಳ, 

ಸಕಲಿರ ಅಥವಲ ರಲಜಕಿೀಯ ಕೊಮ, ಸಲರಿಗ್ ತ್ಡ್, ಯನದ್ಧದ್ ಚಟ್ನವಟಿಕ್ಗಳ್ಳ ಅಥವಲ ಭಯೊೀತ್ಲುದ್ನ್ಯ ಕಲರಣದಿಿಂದಲಗಿ 
ಯಲವುದ್ೀ ಕಲರಣಗಳ್ನ್ನನ ರದ್ನದಗ್ರಳಿಸನವ ಹಕಕನ್ನನ ಹ್ರಿಂದಿದ್, ಯಲವುದ್ೀ ಕಲರಣಗಳಿಗಲಗಿ ಮರರನ್ಯ ವಯಕಿತಯ್ದಿಂದ್ 
ಹ್ರರಹ್ರೀಗನವ ಕಲಯಿಗಳ್ಳ ಹನಬಬಳಿು ಬ್ೈಸಕಲ್ ಕಾಬ್ ನಯಿಂತ್ೊಣದ್ ಹ್ರರಗ್ ಯಲವುದ್ೀ. ಮರನಪಲವತಗಳ್ನ್ನನ 
ನೀಡಲ್ಲಗನವುದಿಲಾ. 

38. ಪೊತ ರ್ೈಡರ್ ಅವನ್ನ / ಅವಳ್ಳ ಒಳ ು್ಯ ಆರ್ರೀಗಯದ್ಲ್ಲಾದ್ ಎಿಂದ್ನ ದ್ೃಢಪಡಸನತ್ಲತನ್. ಅವನ್ನ / ಅವಳ್ಳ ಅವನ್ನ / ಅವಳ್ಳ 
ದ್ೈಹಿಕವಲಗಿ ಯೊೀಗಯನಲಗಿರನತ್ಲತನ್ ಮತ್ನತ ಈ ಸಿಂದ್ಭಿದ್ಲ್ಲಾ ಭಲಗವಹಿಸಲನ ಸಮಥಿನಲಗಿರನತ್ಲತನ್ ಎಿಂದ್ನ ಘರೀಷಿಸನತ್ಲತನ್. 



ಪೊತಯೊಬಬ ಸವಲರನ್ನ ಕಠಿಣವಲದ್ ದಿನ್ವನ್ನನ ಕಳ್ಯನವುದ್ರ ಜ್ರತ್್ಗ್ ಕ್ರೀಸ್ಿ ಅನ್ನನ ಪೂಣಿಗ್ರಳಿಸಲನ ಸ್ೈಕಿಾಿಂಗ್ ಮಲಡಲನ 
ಹ್ಚಿುನ್ ಪೊಮಲಣದ್ ಕ್ಾೈಿಂಬಿಂಗ್ ಮತ್ನತ ದ್ರರವಿರನವುದ್ನ್ನನ ಅಥಿಮಲಡಕ್ರಳ್ಳುತ್ಲತನ್. 

39. ಪೊತ ಸವಲರನ್ನ ಅವನ್ನ / ಅವಳ್ಳ ಈ ಹ್ರಣ್ಗಲರಿಕ್ಯ ಸಿಂಪೂಣಿ ಮನಲನ ಮತ್ನತ ನಯಮಗಳ್ನ್ನನ ಅಥಿಮಲಡಕ್ರಿಂಡದಲದನ್ 
ಮತ್ನತ ಅದ್ರ ಮರಲಕ ಕಲನ್ರನ್ನಬದ್ಧವಲಗಿ ಬಿಂಧಿಸಲುಡನವ ಬಗ್ೊ ಒಪ್ಪುಕ್ರಿಂಡದಲದನ್ಿಂದ್ನ ಒಪ್ಪುಕ್ರಳ್ುಬ್ೀಕನ. ಹನಟಿುಕ್ರಳ್ಳುವ 
ಯಲವುದ್ೀ ವಿವಲದ್ವು ಹನಬಬಳಿು ವಲಯಪ್ಪತಗ್ ಮಲತ್ೊ ಒಳ್ಪಟಿುರನತ್ತದ್. 

40. ನಲವು ವಿಶವ ಮಟ್ುದ್ ಇವ ೊಂಟ್ ಅನ್ನನ ನೀಡಲನ ಬಯಸನತ್್ತೀವ್ ಮತ್ನತ ಈ ನಟಿುನ್ಲ್ಲಾ ನಮಗ್ ಬ್ಿಂಬಲ ಬ್ೀಕನ. ಮೆೀಲ್್ ತಳಿಸದ್ 
ನಯಮಗಳ್ನ್ನನ ಅನ್ನಸರಿಸ, ನ್ಮಮ ತ್ಲಯ್ದನಲಡನ ಭಲರತ್ಕ್ಕ ನಲವು ವ್ೈಭವವನ್ನನ ಪಡ್ಯಲನ ಮತ್ನತ ಭಲರತ್ದ್ ಸ್ೈಕಿಾಿಂಗ್ 
ಸಮನದಲಯಕ್ಕ ಮನ್ನಣ್ ತ್ರಲನ ಸಲಧಯವಲಗನತ್ತದ್.  


