Regulamin rywalizacji
NAJWIĘCEJ-KM-ROWEREM
w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu - 2018
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.1. Organizatorem rywalizacji NAJWIĘCEJ-KM-ROWEREM jest Stowarzyszenie Rowerowa
Dąbrowa w Dąbrowie Górniczej.
1.2. Fundatorem nagród rywalizacji jest Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej.
1.3. Rywalizacja będzie przeprowadzona za pośrednictwem autoryzowanej aplikacji udostępnionej
w serwisie Endomondo-„Serwis”, pobranej ze strony internetowej
https://www.endomondo.com/download lub ze sklepu z aplikacjami mobilnymi.
1.4. Rywalizacja przeprowadzona będzie w dniach od 16 września, godz. 00.00 do 21 września,
godz. 23.59 (okres trwania rywalizacji).
1.5. Do wzięcia udziału w rywalizacji niezbędne jest dysponowanie urządzeniem mobilnym z
funkcją GPS.
2. UCZESTNICTWO:
W rywalizacji może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna będąca przed jej rozpoczęciem
zarejestrowanym użytkownikiem Serwisu Endomondo.
3. ZASADY I PRZEBIEG RYWALIZACJI:
3.1. Udział w rywalizacji wymaga:
a) rejestracji osobistej w aplikacji udostępnionej przez Serwis Endomondo,
b) odbycia w wyznaczonym w pkt. 1.4 treningów (przejazdów) w kategorii – „Jazda na rowerze”,
c) zarejestrowanie tych treningów (przejazdów) w aplikacji udostępnionej przez Serwis Endomondo.
3.2. Przejazdy rowerowe uczestnik rywalizacji rejestruje z wykorzystaniem technologii GPS.
Przejazdy dodawane ręcznie nie będą brane pod uwagę w wynikach rywalizacji.
3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania nagrody lub całkowitego usunięcia
uczestnika z rywalizacji w przypadku wykrycia prób fałszowania jej wyników.
3.4. Podczas korzystania z usług serwisu Endomondo uczestnicy rywalizacji są odpowiedzialni za
wszelkie ryzyko związane z uprawianą aktywnością fizyczną, w szczególności organizator ani
serwis nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub mieniu powstałe w
związku z udziałem uczestnika w rywalizacji.
4. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I PRZYZNANIE NAGRÓD:
4.1. Spośród uczestników, którzy spełnili wymogi określone w ust. 3.1 oraz 3.2 regulaminu i nie
zostali wykluczeni z udziału w rywalizacji, Fundator nagradza po 3 zwycięzców w kategorii
mężczyzn i kobiet, którzy osiągnęli kolejno największą ilość przejechanych kilometrów na
podstawie danych zarejestrowanych w ramach aplikacji udostępnionej przez Serwis Endomondo na
potrzeby rywalizacji.
4.2. Nagrody dla zwycięzców rywalizacji przydzielane będą wyłącznie spośród uczestników
Rowerowej Parady Przebierańców , która odbędzie się w dniu 22 września br., start o godz.
12.00 na parkingu przed Urzędem Miejskim w Dąbrowie Górniczej.

