
REGULAMIN KILOMETROWY OLIMPIJCZYK 2021 

 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Kilometrowy Olimpijczyk”  jest Samorząd Uczniowski 

przy Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle. 

2. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu, zasady uczestnictwa, nagrody, 

sposób wyłonienia laureatów oraz przekazania im nagród. 

3. Konkurs trwa od 19 kwietnia do 19 maja 2021 r.  

4. Zapisani uczestnicy mogą wziąć udział w dwóch konkurencjach: 

• rower/hulajnoga/rolki 

• bieganie/spacerowanie 

5. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie w następujących kategoriach wiekowych: 

a) klasy 1-3 

b) klasy 4-6 

c) klasy 7-8 

6. Treść regulaminu jest dostępna na stronie szkoły w zakładce Samorząd Uczniowski. 

§2. Zasady uczestnictwa w Konkursie  

1. Uczestnikiem Konkursu może być: 

Uczeń klasy 1-8 pod warunkiem uzyskania zgody prawnego opiekuna na udział w Konkursie 

( załącznik nr 1). 

Podpisaną zgodę należy wysłać na mail: berenika_antczak@spwmy.edu.pl 

2. Konkurs polega na „zbieraniu” kilometrów w bezpłatnych aplikacjach mobilnych np. Nike Run 

Club, MapMyRun.  

3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi, za zgodą rodzica, posiadać konto w aplikacji 

mobilnej przeznaczonej do mierzenia pokonanych kilometrów. 

§3. Zasady udziału w Konkursie 

1. Do prawidłowego wykonania zadań konkursowych wymagane jest łącznie: 

a) Posiadanie zgody prawnego opiekuna na udział w Konkursie; 

b) Posiadanie za zgodą prawnego opiekuna konta w aplikacji mobilnej przeznaczonej do 

„zbierania” kilometrów; 

c) „Zbieranie” kilometrów w poszczególnych konkurencjach:  

• rower/hulajnoga/rolki 

lub 

• bieganie/spacerowanie 

d) Przesłanie do 19 maja br. do godziny 00:00 screen’a z aplikacji gdzie będzie widoczne imię 

i nazwisko, liczba uzbieranych kilometrów. 

Dodatkowo pisemne potwierdzenie zebranych kilometrów podpisane przez prawnego 

opiekuna. 

Całość należy wysłać na mail: berenika_antczak@spwmy.edu.pl 
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§4. Przyznanie nagród w Konkursie 

1. Nagrodami w Konkursie są: 

a) Karty podarunkowe do sklepu Decathlon ufundowane przez Radę Rodziców oraz PCK 

Piaseczyńsko – Grójecki Oddział Rejonowy. 

2. Nagrody będą przyznawane laureatom Konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych  

w dwóch konkurencjach. 

3. Komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli wskazanych przez Organizatora, wybierze 

zwycięzców Konkursu spośród Uczestników, którzy spełnili łącznie wszystkie warunki udziału 

w Konkursie. 

4. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej podczas Dnia Patrona tj. 21 maja br. 

5. Rozdanie nagród będzie zależało od sytuacji epidemicznej. 

 

§ 5. Dane osobowe  

1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora wyłącznie dla celów 

organizacji Konkursu, wyłaniania zwycięzców, zamieszczenia na stronie internetowej szkoły 

listy laureatów.  

 

  



Załącznik nr 1 

Oświadczenie opiekuna 

 

 

Ja………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

wyrażam zgodę na udział mojego syna / córki: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

na udział w konkursie „Kilometrowy Olimpijczyk”, w kategorii * 

⃝   rower/hulajnoga/rolki 

⃝   bieganie/spacerowanie 

 organizowanym przez Samorząd Uczniowski przy Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w 

Mysiadle. 

*przy wybranej kategorii proszę postawić krzyżyk 

 

 

……………………………………………………………………………………. 

Data i podpis prawnego opiekuna 


