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Lokalizacja

Uczelnia

Miejska

Uniwersytet w Granadzie (UGr)

Wielkość

Kraj

60,000-70,000

Hiszpania

Struktura organizacyjna mobilności
Sekretariat Zdrowego Kampusu

Podsumowanie
Ponowne zapewnienie wartości rowerów pochodzących z systemu
(wypożyczanych na godziny i parkowanych na ulicznych stojakach).

wypożyczalni

rowerów

System przestał funkcjonować w roku 2014, a rowery przechowywano na terenie Uniwersytetu.

Cele

Interesariusze

•

Promocja wykorzystania roweru jako środka
transportu wśród społeczności Uniwersytetu.

•

Ponowne zapewnienie wartości rowerów
używanych w ramach wcześniejszego systemu
wypożyczalni.

Grupa ds. Mobilności Uniwersytetu w Granadzie,
Jednostka ds. Jakości Środowiska Uniwersytetu
w Granadzie, Ośrodek Sportu Uniwersytetu w
Granadzie.

•

Pomoc absolwentom w poszukiwaniu miejsca
na rynku pracy.

Wstęp
Obecnie niedostępne.
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Opis
Projekt zaproponował absolwent Wydziału
Nauk o Środowisku, którego zatrudniono do
zarządzania programem wypożyczalni rowerów.

Zrealizowano następujące działania:
•

Naprawa, przygotowanie i oznaczenie
nieużywanych rowerów jako własności UGR.

Projekt obejmuje następujące etapy:

•

Udostępnienie rowerów studentom uczelni.

•

•

Kurs: “Wynajem rowerów UGr”.

•

Pomoc na trasie dla studentów wyrażających
zainteresowanie.

•

Obecność w mediach społecznościowych
(Facebook): universitariosenbici.

Naprawa, przygotowanie i demontaż blokad
z 15 spośród 50 dostępnych rowerów.

•

Oznakowanie rowerów jako własności UGr.

•

Opracowanie
rowerów.

regulaminu

wypożyczalni

Rowery wypożyczane są studentom uczelni na
okresy czteromiesięczne.

Wykorzystano następujące zasoby:
•

Nieużywane rowery należące do UGr.

Jedynym wymogiem dostępu do wypożyczalni
jest status studenta uczelni podczas składania
wniosków i wyrażenie zgody na regulamin
wypożyczalni.

•

Zatrudnienie absolwenta UGr do zarządzania
systemem wypożyczalni rowerów.

•

Inwestycja ekonomiczna: Ok. 2,000 EUR na
15 rowerów.

•

Popularyzacja projektu z wykorzystaniem
plakatów, elektronicznych list wysyłkowych
i tablic informacyjnych w ośrodkach
uniwersyteckich.

•

Pozyskanie informacji od zainteresowanych
podczas immatrykulacji i warsztatów dla
studentów UGR w roku akademickim 20162017.

•

Przypisanie 15 rowerów w grupie 128
zarejestrowanych osób.

•

Udostępnienie rowerów po wpłacie kaucji
i ubezpieczenia oraz ukończeniu “Kursu
wspólnego użytkowania rowerów UGr”
uczącego podstawowych umiejętności jazdy
miejskiej, omawiającego najbezpieczniejsze i
najszybsze trasy przejazdu z różnych punktów
miasta do ośrodków uniwersyteckich oraz
środki
bezpieczeństwa
zapobiegające
kradzieży.

•

Monitorowanie stanu rowerów; co dwa
miesiące rowery są kontrolowane i
serwisowane w centrum rowerowym UGr.

Wskaźniki
Liczba udostępnionych rowerów.

2016

Wyniki
Rejestracja ponad 100 studentów zainteresowanych systemie wypożyczalni rowerów.

Koszt

Finansowanie

Ok. 2,000 EUR / rok.

Finansowanie ze środków UGr.

Ustalenia
Do ustalenia po zakończeniu pierwszego okresu realizacji programu wspólnego użytkowania rowerów.

Elementy graficzne

Rys. 1. Rower należący do UGr
Rys. 2. Reklama systemu wypożyczalni rowerów
UGr
Rys. 3. Reklama systemu wypożyczalni rowerów
UGr
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Rys. 4. Strona główna profilu na Facebooku. Studenci UGr na rowerach

Linki

Osoba do kontaktu

http://csaludable.ugr.es/pages/unidad_calidad_
ambiental/movilidad_sostenible/movilidadsostenible

Adelina Peinado Muñoz // Carolina Cárdenas Paiz //
Marta Lozano García
Sekretariat Zdrowego Kampusu

