
 

II sportowe wydarzenie roku  

– Rowerowy Challenge Kochaniaka -  

Dystans 28 km (do pokonania w okresie 4-11 maja 2021) 

Wydarzenie planowane jest w okresie 4 -11 maja 2021 roku  

W czasie wydarzenia pamiętamy o obostrzeniach pandemicznych.  

Uczestnicy korzystają z dowolnej aplikacji sportowej na smartphone lub zegarku sportowym, liczniku 

rowerowym na której można odczytać pokonany dystans 28 km oraz czas.  

Numer startowy to numer Klasy oraz numer z dziennika przykład 1C_22 (uczeń klasy 1 C ; numer z 

dziennika 22)  

Uczestnicy będą rejestrować wyniki przez ankietę na Teams.   

W ankiecie należy podać klasę, numer z dziennika oraz wynik (podajemy w minutach)   

Dobrze byłoby dopisać w treści ankiety, że celem udokumentowania oraz późniejszej weryfikacji 

wyniku prosimy o zapisanie wyniku  z aplikacji, zegarka lub licznika rowerowego w formie zdjęcia.  

Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe o wartości 100 zl (3 do wyboru) 

Propozycja nagród rzeczowych:  

1. liczniki rowerowe np. model SIGMA Sigma Bc 16.16 lub SIGMA 9.16 KALORIE DYST. PL MENU  

2. ?lampki rowerowe usb – Infini Mini Lava Zestaw lampek rowerowych przednia i tylna 

3. karta podarunkowa Decathlon o wartości 100 zł  

szczegółowa oferta dostępna na stronie : www.rowertour.com 

Nagrodzimy pierwsze 5 miejsc w obu kategoriach (M, K) 

Polaczymy uczestników K&M jeśli będzie mniej chętnych z danej grupy  

 Łączna pula nagród 10 

Wyniki konkursu podamy w piątek 14.05.2021 lub 21.05.2021  – aby był czas na przygotowanie i 

podsumowanie akcji.  

 Aby zachęcić do licznego uczestnictwa w wydarzeniu sportowym spośród uczestników wylosujemy 

dodatkowo nagrody.  

Jeśli przekroczymy liczbę uczestników wydarzenia powyżej 20 uczestników będą rozlosowane 2 

dodatkowe nagrody 

Jeśli powyżej 30 uczestników   – 3 dodatkowe nagrody rzeczowe 



Jeśli powyżej 40 – 4 dodatkowe nagrody rzeczowe 

Jeśli powyżej 50 i więcej uczestników - 5 dodatkowych nagród.  

 Osoby z miejsce 1 - 5 nie biorą udziału w losowaniu dodatkowych nagród.  

Dla wszystkich uczestników – dyplomy 

Dla pozostałych uczestników (poza grupa wyróżnionych z miejscami 1-5 + narody z losowania)  – 

bidony sportowe  


