KONKURS GŁÓWNY

REGULAMIN
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Kroczewie.
2. Konkurs trwać będzie od 16 kwietnia do 27 maja.
3. Konkurs podzielony będzie na kilka kategorii:
I.
Kategoria open dla wszystkich związanych w jakikolwiek sposób
ze Szkołą Podstawową w Kroczewie (absolwenci, rodzice uczniów
lub absolwentów, pracownicy, sympatycy)
II.
Kategoria dziewcząt z klas IV-VI
III.
Kategoria chłopców z klas IV-VI
IV. Kategoria dziewcząt z klasy VII oraz gimnazjum
V.
Kategoria chłopców z klasy VII oraz gimnazjum
VI.
Kategoria mistrzów
VII. Rywalizacja klasowa
4. Zasady kategorii open (kategoria I):
a) Należy w czasie trwania konkursu przejechać jak największą ilość
kilometrów i zarejestrować je za pomocą aplikacji endomondo, po
uprzednim dołączeniu do rywalizacji „Rowerowa wiosna- Kroczewo
2018” i wysłaniu zaproszenia do Organizatora- Rowerowa WiosnaKroczewo.
b) W szczególnie uzasadnionych przypadkach będzie istniała możliwość
ręcznego wprowadzenia przejechanych kilometrów. Taka sytuacja
będzie możliwa po wcześniejszym kontakcie z p. Bartoszem

5.

6.

7.

8.
9.

Felczakiem lub p. Dariuszem Biesalskim i udowodnieniu przejechania
określonej trasy.
Zasady kategorii nr II-V:
a) Należy w czasie trwania konkursu przejechać jak największą ilość
kilometrów.
b) Sposób rejestracji kilometrów:
- przejechane kilometry należy rejestrować za pomocą aplikacji
endomondo , po uprzednim dołączeniu do rywalizacji „Rowerowa
wiosna- Kroczewo 2018” i wysłaniu zaproszenia do OrganizatoraRowerowa Wiosna
- w przypadku, gdy uczeń nie ma możliwości rejestracji kilometrów
poprzez aplikację, a przejazdem jest dojazd do szkoły, należy
każdorazowo zgłaszać fakt przejazdu wyznaczonej osobie,
- w przypadku, gdy uczeń nie ma możliwości rejestracji kilometrów,
a przejazdem nie jest dojazd do szkoły, należy każdorazowo zgłosić fakt
przejazdu wyznaczonej osobie wraz z przedstawieniem innej formy
udokumentowania przejazdu (świadek, zdjęcie z licznika itp.)
Zasady kategorii mistrzów
a) Mistrzem mistrzów zostanie osoba, która przejechała największą
liczbę kilometrów w trakcie całej rywalizacji.
b) Uczestnikami są mistrzowie każdej kategorii.
Zasady rywalizacji klasowej
a) Uczestnikami nie są poszczególni uczniowie, lecz całe klasy.
b) O zwycięstwie będzie decydowała suma kilometrów przejechana
przez uczniów danej klasy, zebrana z kategorii nr II-V, razem z liczbą
kilometrów przejechanych przez wychowawcę, zebrana z kategorii I,
podzielone przez liczbę uczniów danej klasy wraz z wychowawcą.
c) Warunkiem, aby klasa była brana pod uwagę w klasyfikacji
konkursowej jest przejechanie przez wychowawcę przynajmniej 25
kilometrów w czasie trwania rywalizacji.
Osobami odpowiedzialnymi za koordynacją konkursu są p. Dariusz
Biesalski oraz p. Bartosz Felczak.
Rozstrzyganie wszelkich wątpliwości, wynikających z niniejszego
regulaminu, należy do organizatora.

Skrócona instrukcja:
1. Zainstaluj w smartfonie aplikację Endomondo i załóż w niej
swoje indywidualne konto.
2. Poprzez stronę internetową www.endomondo.com odszukaj
rywalizację „Rowerowa Wiosna- Kroczewo 2018”
3. Dołącz do tej rywalizacji.
4. Zaproś do grona znajomych uczestnika rywalizacji pod nazwą
Organizator Rowerowa Wiosna Kroczewo.
5.

Każdorazowo,

jadąc

rowerem,

uruchamiaj

aplikację

Endomondo, pamiętając o włączeniu lokalizacji w swoim
smartfonie oraz prawidłowym zalogowaniu się na swoje konto.
6. W przypadku, gdy nie masz możliwości korzystania z aplikacji
Endomondo, zgłoś ten fakt organizatorowi. Pamiętaj jednak, że
każdy przejazd będzie należało udowodnić w inny sposób.
7. Wszelkie problemy, wątpliwości i kłopoty z uruchomieniem
aplikacji zgłaszaj p. Bartoszowi Felczakowi lub p. Darkowi
Biesalskiemu.
8. Wyniki aktualizowane będą przynajmniej raz w tygodniu
i prezentowane na gazetce ściennej oraz na stronie internetowej
szkoły.

