
 
 
 

 
Regulamin 

Tydzień aktywności z RCS 
1 - 7 czerwca 2020r. 

 
 
1. Organizator 
Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. w Lubinie, 
 
2. Nazwa - Tydzień aktywności z RCS 
 
3. Cel wyzwania 

a) popieranie i propagowanie aktywności ruchowej, 
b) promocja różnych dziedzin aktywności fizycznej, 
c) popularyzacja wysiłku fizycznego połączonego z dobrą zabawą, 
d) promocja miasta Lubina 

 
3. Termin i opis wyzwania 

a) Wyzwanie odbywać się będzie w dniach 1 czerwca do 7 czerwca 2020r. i polegać będzie na 
wspólnym wykręceniu, wychodzeniu, wyjeżdżeniu, wyćwiczeniu lub wybieganiu 10 000 
godzin aktywności fizycznej przez wszystkich uczestników w jednej z ośmiu 9 dyscyplin 
sportowych,  

b) Dyscypliny: rolki, rower, bieganie, tenis, squash, spacer, nordic walking, badminton, 
fitness/trening siłowy w dowolnym wybranym przez siebie miejscu, zachowując 
bezpieczeństwo, przestrzegając przepisów ruchu drogowego oraz przepisów 
epidemiologicznych. Uczestnicy we własnym zakresie zapewniają niezbędną sobie ochronę 
osobistą (m.in. kask, odpowiednią odzież, okulary itp.) 

 
4. Zgłoszenia i ilość uczestników  

a) Nie ma limitu ilości uczestników. 
b) Zgłoszeniem do wyzwania są przesyłane zdjęcia 
c) Rywalizacja będzie prowadzona bez podziału na kategorie wiekowe 

 
6. System wyzwania 

a) Wyzwanie uczestników będzie się odbywało poprzez zamieszczenie swojego zdjęcia 
z widocznym numerem startowym (pobranym ze strony internetowej uzupełnionym o imię) 
wyzwania oraz potwierdzenie (potwierdzenie z dowolnej aplikacji mierzącej dystans, zrzut 
ekranu , zdjęcie rywalizacji w telefonie czy zegarku) w wydarzeniu na fb. 

b) Osoby, które chcą wziąć udział w rywalizacji o nagrody za największą ilość wyćwiczonych 
godzin w tygodniu w terminie między 1, a 7 czerwca przesyłają zgromadzone zdjęcia 
(wcześniej na bieżąco zamieszczane w postach wydarzenia na fb) w zbiorczym pliku w dniu 
7 czerwca na adres mailowy: marketing@rcslubin.pl. 

c) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przeprowadzenia wyzwania. 
 
7. Wyniki 

a) Weryfikacja nadesłanych aktywności odbędzie się w 8-9 czerwca 2020r.  

mailto:marketing@rcslubin.pl


b) Ogłoszenie zwycięzców wyzwania spośród zgłoszeń wysłanych na skrzynkę pocztową 
odbędzie się 10 czerwca za pomocą facebooka. 

 
8. Nagrody  
Dla 10 osób, które uzbierają najwięcej godzin aktywności fizycznej przewidziane są upominki. 
 
9. Postanowienia końcowe 

a) uczestnicy wyzwania ubezpieczają się na własny koszt, 
b) we wszystkich sprawach dotyczących wyzwania decyduje organizator, 

c) w razie niepogody wyzwanie musi się odbyć ☺, nie ma złej pogody do aktywności ☺ 


