
Wakacyjne wyzwanie 

 

ORGANIZATOR  

 Zespół Szkół nr 1 w Działdowie, ul. Grunwaldzka 4. 

CEL IMPREZY 

- Promowanie biegania/nordic walking/spacerów jako zdrowego stylu życia i atrakcyjnego 

sposobu na spędzanie wolnego. 

- Wzmacnianie odporności poprzez rekreacyjną aktywność fizyczną. 

- Promocja spędzania aktywnych wakacji. 

TERMIN I MIEJSCE 

 Wyzwanie ze względu na swoją formułę będzie realizowane przez uczestników  

 w dowolnym miejscu na świecie. 

 Wyzwanie można zrealizować w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 roku. 

ZASADY BIEGU I LIMIT CZASU 

 Rywalizacja nie ma LIMITU CZASU. Należy pokonać dowolny dystans, dowolnym 

 tempem ciesząc się otoczeniem. Należy w terminie od 1 lipca  2020 do 31 sierpnia 

 2020 roku pokonać dowolny dystans. Do jego pokonania można zrobić dowolną ilość 

 aktywności. Ważne aby gdzieś wszystkie zapisywać – można użyć do tego aplikacji 

 np. Endomondo, Strava, itp. (ważne aby był zapisywany ślad GPS - urządzenie 

 rejestrujące musi być wyposażone w GPS). 

 Zachęcamy do pokonania tego dystansu biegiem, marszobiegiem, marszem, spacerem lub 

 nordic walking. 

  Wyzwanie można pokonać pojedynczo lub w grupie. 

 Ze względu na to, że bieg ma charakter rekreacyjny zalecamy brak pośpiechu, 

 delektowanie się otaczającą przyrodą. 

ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA 

 Nie obowiązuje żaden limit zgłoszeń i nie ma potrzeby zgłaszania się. 

 W Wyzwaniu mogą brać udział uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie przy ulicy 

 Grunwaldzkiej 4.  

 Młodzież niepełnoletnia może startować pod opieką lub za pisemną zgodą osób 

 dorosłych. 



  Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za uczestnictwo swoich podopiecznych  

 i za ich bezpieczeństwo podczas biegu. 

POMIAR CZASU I DYSTANSU, POTWIERDZENIA BIEGU 

 Każdy uczestnik dokonuje pomiaru dowolnym urządzeniem wyposażonym w GPS. Może 

 to być aplikacja mobilna w telefonie lub zegarek sportowy. 

 Swój wynik w postaci screena (zrzutu ekranu z podsumowaniem 2 miesięcy) lub 

 dowolne zdjęcie gdzie zapisano ile kilometrów pokonałeś/aś – należy wysłać mailem na 

 adres mailowy bieg@zsnr1.com w  nieprzekraczalnym terminie do 04.09.2020. 

 TUTUŁ MAILA POWINIEN BRZMIEĆ:  

 klasa_imię_nazwisko_wakacyjne wyzwanie 

 Brak przesłanego wyniku w terminie jest równoznaczny z brakiem możliwości 

 otrzymania nagrody. 

KLASYFIKACJA I NAGRODY 

 Ze względu na formułę biegu nie będzie prowadzona klasyfikacja najszybszego 

 zawodnika. 

 Po otrzymaniu wszystkich wyników (po dniu 4 września) opublikujemy na stronie szkoły 

 listę wszystkich osób, które wysłały potwierdzenia wykonania biegu. 

 Każdy uczestnik biegu, który pokona co najmniej 100 km, otrzyma pamiątkowy medal. 

 O terminie podsumowania rywalizacji poinformujemy po rozpoczęciu roku szkolnego. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Decydując się na start Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział 

 w zawodach. 

 Organizator nie zapewnia Uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, 

 odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z 

 obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu 

 odpowiedzialności. 

 Bieg “Wakacyjne Wyzwanie” odbywa się w wyjątkowych okolicznościach. W trakcie 

 trwającej nadal pandemii koronawirusa. Zaleca się więc zachowanie ostrożności. 

 


