Regulamin wirtualnego wyzwania biegowego „Chodzący Ideał 50000 kroków”

1. Cel:
•
•
•
•
•

Propagowanie zdrowego stylu życia;
Wspieranie i popularyzowanie wydarzeń biegowych;
Popularyzacja biegania w środowisku dzieci, młodzieży oraz dorosłych;
Zachęcanie do prowadzenia aktywności fizycznej;
Prowadzenie działań motywacyjnych;

2. Organizator:
Paweł Klapiński Creative Blend
ul. Piątkowska 87B/9, Poznań 60-648
NIP 7722329339
3. Termin i miejsce:
•
•
•

Wyzwanie ze względu na wirtualny charakter może odbywać się w dowolnym
miejscu na świecie;
Ogólny dystans potrzebny do zaliczenia wyzwania to pokonanie 50000 kroków;
Wyzwanie należy zrealizować w terminie 11- 31 października 2021 roku;

4. Trasa i dystans:
•
•
•
•

•

Trasa wyzwania jest wyznaczana indywidualnie przez każdego z uczestników –
organizator nie ma określonych wymagań;
Wyzwanie można pokonać także na bieżni mechanicznej;
Uczestników wyzwania nie obowiązuje limit czasu;
Każdy z uczestników musi przebyć ogólny dystans 50000 kroków, dystans ten nie
musi zostać pokonany jednorazowo, może zostać podzielony na odcinki według
uznania uczestnika. Jednakże suma przebytych 50000 kroków musi zostać pokonana
w określonym powyżej czasie tj. w terminie 11 – 31 października 2021 roku;
Należy potwierdzić pokonanie dystansu np. przesyłając screeny z aplikacji, zdjęcia
opaski czy udostępniając relacje ze spacerów;

5. Zgłoszenia i warunki uczestnictwa
•
•

Zgłoszenia dokonuje się poprzez panel zgłoszeniowy na stronie
https://elektronicznezapisy.pl/
W wyzwaniu mogą wziąć udział uczestnicy, którzy dokonają opłaty startowej w
wysokości 49 złotych najpóźniej do dnia 31.10.2021 roku przez platformę Blue
Media bezpośrednio po zapisach lub na konto w określonym w regulaminie czasie:
12 1160 2202 0000 0003 9245 8417
Paweł Klapiński Creative Blend

ul. Piątkowska 87B/9, Poznań 60-648
W tytule przelewu: Chodzący Ideał
•
•
•

Kwota nie obejmuje kosztu wysyłki medalu;
Zakupienie produktu jest równoczesne z zapisem na wyzwanie i akceptacją
niniejszego regulaminu;
Każda osoba startująca w wyzwaniu robi to na własną odpowiedzialność;

6. Pomiar czasu i dystansu
Organizator nie zapewnia pomiaru czasu i dystansu. Każdy zawodnik powinien
wykorzystać dowolne urządzenie pomiarowe lub aplikację do ich określenia.
7. Pamiątkowy medal
Każdy z zawodników, który ukończy wyzwanie otrzyma na wskazany przez siebie adres na
terenie Polski, pamiątkowy medal. Zostanie on wysłany nie później niż w ciągu 14 dni
roboczych od dnia zakończenia całego wydarzenia.
8. Postanowienia końcowe
•
•
•

•
•

Koszty organizacji pokrywają organizatorzy;
Koszty uczestnictwa i wysyłki medalu pokrywają uczestnicy;
Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym
ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w
biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie
wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych;
Wszystkich uczestników biorących udział w wydarzeniu obowiązuje niniejszy
regulamin;
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania biegu bez podawania przyczyn;

