
Regulamin Dnia Sportu 12.06.2020 r. 
1. 12.06.20 r. odbędzie się Dzień Sportu. Będzie on przeprowadzony zdalnie, 
poprzez platformę/aplikację endomondo. 
2. Każda klasa będzie miała ustawiony osobny “challenge”, o tych samych 
parametrach, w którym wszyscy uczniowie z danego zespołu będą zbierać wspólnie 
kilometry. 
3. Zwycięzcą Dnia Sportu zostanie klasa, która uzbiera największą ilość kilometrów. 
4. Aby wziąć udział w rywalizacji, każdy uczestnik musi mieć założone konto w 
aplikacji endomondo na swoje imię i nazwisko oraz dołączyć przed 12.06 do 
rywalizacji swojej klasy (link zostanie wysłany poprzez e-dziennik do 10.06 do 
wszystkich uczniów). 
Rejestracja w aplikacji jest bezpłatna. 
5. Rejestracja aktywności odbywa się poprzez zapisanie treningu na swoim koncie w 
endomondo, automatycznie aktywność będzie dopisana w challenge’u Waszej klasy 
(rejestracja musi odbyć się przez urządzenie z GPS, czyli telefon, zegarek 
treningowy z GPS itp.). 
6. Do wyboru będą: bieganie, chodzenie, jazda na rolkach, jazda na 
rowerze, jazda na deskorolce, hulajnoga. Tylko powyższe aktywności zapiszą się w 
challenge’u Waszej klasy. Pamiętajcie, żeby ustawić odpowiednią dyscyplinę sportu 
w trakcie rejestracji aktywności 12 czerwca! 
7. Rywalizacja rozpocznie się 12.06.20 r o godz. 8:00 i zakończy tego samego dnia o 
20:00. 
8. Każdy uczestnik będzie mógł zadecydować, ile czasu poświęci i w jakim rodzaju 
aktywności (podanych w pkt. 6) weźmie udział. Nie ma limitu aktywności oraz limitu 
czasu na jednego uczestnika. 
9. Uczestnikami challenge’u mogą być tylko uczniowie danej klasy. Konto musi być 
założone na imię i nazwisko ucznia danej klasy. 
10. Kapitanem każdego zespołu zostaje przewodniczący klasy, który będzie 
weryfikował uczestników danego zespołu. Po rywalizacji kapitan musi sprawdzić, czy 
uczestnikami byli tylko uczniowie danej klasy. Jeśli ktoś obcy dołączy do waszej 
rywalizacji, to poinformujcie o tym organizatora (może tak się zdarzyć, bo wyzwanie 
jest publiczne). Usuniemy takiego uczestnika i odliczymy jego kilometry. Nie będzie 
dyskwalifikacji. 
11. Jeśli któryś uczestnik będzie oszukiwał, to cała klasa będzie zdyskwalifikowana. 
12. Oszukiwaniem jest próba zanotowania aktywności poprzez używanie 
niedozwolonych pojazdów, elektrycznych hulajnóg, rowerów, samochodów itd. 
Endomondo ma wbudowane zabezpieczenia przed oszukiwaniem. Będziemy także 
weryfikowali zarejestrowane aktywności. 
13. 12.06.20 jest dniem wolnym od zajęć szkolnych. 
14. Dla pierwszych 3 zespołów przewidziane są nagrody i dyplomy, a dla pierwszego 
zespołu również puchar przechodni dla najbardziej usportowionej klasy ZSŁ. 
Nagrody to między innymi: bon na zwolnienie z pytania dla danej klasy na 1 dzień 
szkolny w roku szkolnym 2020/21, bon na zwolnienie z pytania dla danej klasy na 1 
godzinie lekcyjnej (wybranej przez klasę) w roku szkolnym 2020/21. 
15. Poza konkursem w rywalizacji będzie brał udział zespół złożony z nauczycieli 
ZSŁ. 
16. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 15.06.20 poprzez informację na stronie 
szkoły, natomiast o terminie rozdania dyplomów, nagród i wręczenia pucharu 
poinformujemy później. 


