
 

 

 

Regulamin akcji „Wyzwanie Lingwista” 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

 

1.1.Organizatorem akcji „Wyzwanie Lingwista” jest Gdańska Szkoła Podstawowa 

„Lingwista” im. Hymnu Narodowego z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Malczewskiego 

51. 

1.2.Fundatorem nagród jest „Oświata - Lingwista „ Nadbałtyckie Centrum Edukacji sp. z 

o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Malczewskiego 51, wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 

0000044142, NIP: 5832448742, REGON: 191376820, zwana dalej Organizatorem. 

1.3.Rywalizacja będzie przeprowadzona za pośrednictwem autoryzowanej aplikacji 

udostępnionej w serwisie Endomondo Sports Tracker („Serwis”), pobranej ze strony 

internetowej https://www.endomondo.com/download lub ze sklepu z aplikacjami 

mobilnymi . Informacje o Rywalizacji publikowane będą w serwisie Facebook, w 

ramach profilu Wyzwanie Lingwista dostępnego pod adresem 

https://www.facebook.com/WyzwanieLingwista/ 

1.4.Wykaz systemów operacyjnych , na których może zostać zainstalowana aplikacja 

Serwisu znajduje się na stronie internetowej http://www.endomondo.com/features/ . 

Instrukcja działania aplikacji Serwisu znajduje się na stronie internetowej 

http://www.endomondo.com/help. 

1.5. Organizator ma prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, o ile zmiany 

te nie będą naruszały praw nabytych uczestników Rywalizacji oraz istotnej treści 

Regulaminu. Przyczyną dokonania zmian może być wyłącznie konieczność korekty 

oczywistych omyłek, a także konieczność zapewnienia zasad sprawiedliwej 

konkurencji pomiędzy uczestnikami. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianach 

Regulaminu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i będzie im przysługiwało prawo 

niezaakceptowania zmian Regulaminu. Niezaakceptowanie zmian Regulaminu będzie 

równoznaczne z rezygnacją z udziału w Rywalizacji. 

1.6.Rywalizacja przeprowadzona będzie w dniach od 2018-05-01 godz. 00.00 do 2018-05-

31 godz. 23.59 („Okres Trwania Rywalizacji”).  

1.7. Do wzięcia udziału w Rywalizacji niezbędne jest dysponowanie urządzeniem 

mobilnym z funkcją GPS. 

 

2. UCZESTNICTWO W RYWALIZACJI.  

2.1. Udział w Rywalizacji może wziąć każda pełnoletnia osoba fizyczna będąca przed 

rozpoczęciem Rywalizacji zarejestrowanym użytkownikiem Serwisu, Uczniowie Gdańskiego 



 

Gimnazjum „Lingwista” oraz Uczniowie Akademickiego Gimnazjum Lingwista, również po 

uprzedniej rejestracji. 

3. NAGRODY.  

3.1. Nagrody główne w Rywalizacji stanowią:  

1) nagrody za uczestnictwo dla Uczniów Gdańskiego Gimnazjum „Lingwista” i 

Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego to cząstkowa ocena celująca z wychowania 

fizycznego.  

2) nagroda dla klasy, która uzbiera łącznie najwięcej kilometrów to zwolnienie do końca roku 

szkolnego z obowiązku noszenia mundurka oraz tydzień wolny od prac domowych. 

2.2. Nagrody w rywalizacji nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich 

równowartość pieniężną.  

2.3 Nagrody w rywalizacji zostaną przekazane zwycięzcom we wskazany poniżej przez 

Organizatora sposób i terminie. 

 

4. ZASADY I PRZEBIEG RYWALIZACJI.  

4.1. Udział w Rywalizacji wymaga spełnienia poniższych warunków:  

a) Dołączenie do „Wyzwania – Lingwista” poprzez Serwis w Okresie Trwania Rywalizacji,  

b) Zaakceptowanie Regulaminu,  

c) Udzielenie zgody na przesyłanie informacji dotyczących ”Wyzwania – Lingwista” na adres 

e-mail udostępniony w Serwisie, 

 d) Odbycie w Okresie Trwania „Wyzwania – Lingwista”, treningów w następujących 

kategoriach sportowych: Kolarstwo, Kolarstwo górskie, Jazda na rowerze, Jazda na wózku 

inwalidzkim oraz zarejestrowanie tego treningu w aplikacji udostępnionej przez Serwis. 

4.2. Trening musi być zarejestrowany przez uczestnika Wyzwania z wykorzystaniem 

technologii GPS – treningi dodawane ręcznie nie będą brane pod uwagę w wynikach 

Wyzwania.  

4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania nagrody lub całkowitego usunięcia 

Uczestnika z Wyzwania, w przypadku wykrycia prób oszustwa, w szczególności polegających 

na jeździe z włączoną aplikacją samochodem lub innym pojazdem mechanicznym o napędzie 

silnikowym (w tym wózkach inwalidzkich o napędzie silnikowym), używaniu jednego 

zarejestrowanego konta przez wiele osób, używaniu wielu zarejestrowanych kont przez jedną 

osobę oraz jeździe na innych niż rower lub wózek inwalidzki bez napędu silnikowego 

pojazdach mechanicznych. Może to nastąpić bez uprzedniej informacji oraz bez podania 

przyczyn i bez możliwości ponownego wzięcia udziału w danym Wyzwaniu. 

4.4. Podczas korzystania z usług Serwisu uczestnicy Wyzwania 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 Wyzwania. 



 

 

5. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I PRZYZNANIE NAGRÓD.  

5.1. Spośród wszystkich uczestników, którzy spełnili wymogi określone w ust. 4.1 oraz 4.2 

Regulaminu i nie zostali wykluczeni z udziału w Wyzwaniu, Organizator nagradza 

zwycięzców, którzy osiągnęli kolejno największą ilość przejechanych kilometrów łącznie w 

podanych dyscyplinach, przyznając im miejsca od 1 do 10. Liczbę kilometrów określa się na 

podstawie danych zarejestrowanych w ramach aplikacji udostępnionej przez Serwis na 

potrzeby Wyzwania.  

5.2. Ogłoszenie wyników Rywalizacji nastąpi po zakończeniu Wyzwania, nie później niż do 

dnia 14.06.2018 za pośrednictwem Fanpage’u.  

5.3. Nagrody główne zostaną przekazane do odbioru osobistego w budynku Gdańskiego 

Gimnazjum „Lingwista” im. Hymnu Narodowego przy ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku. 

 

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.  

6.1. Uczestnik wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska uczestnika lub jego pseudonimu 

używanego w Serwisie, a także wyników osiąganych w Wyzwaniu, na profilu 

https://www.facebook.com/WyzwanieLingwista/ po jej zakończeniu w przypadku zajęcia miejsc 
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6.2. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.  

7.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w 

Wyzwaniu. 

https://www.facebook.com/WyzwanieLingwista/

