
 

Regulamin rywalizacji w aplikacji Endomondo 

„Chodź razem z nami - Augustów 2019” 

 

I. Definicje 
 

- Regulamin – niniejszy regulamin.  

- Organizator –  Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno - Społeczne 

- Rywalizacja – rywalizacja organizowana i przeprowadzana przez Organizatora w aplikacji 
Endomondo, pod nazwą „Chodź razem z nami - Augustów 2019”.  

- Nagrody – nagrody przedstawione w niniejszym Regulaminie 

- Uczestnik – osoba biorąca udział w Rywalizacji.  

 

II. Zasady ogólne Rywalizacji 
 

1. Regulamin określa zasady rywalizacji organizowanej i przeprowadzanej przez 

Organizatora w aplikacji Endomondo, pod nazwą „Chodź razem z nami - Augustów 

2019”. Rywalizacja dostępna jest pod linkiem: 

https://www.endomondo.com/challenges/39282126 

2. Przystąpienie do Rywalizacji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i 

zobowiązaniem do jego przestrzegania.  

3. Aby wziąć udział w Rywalizacji, należy być zarejestrowanym użytkownikiem aplikacji 

Endomondo.  

4. Ustala się dwie kategorie rywalizacji: OPEN oraz mieszkańców Powiatu Augustowskiego 

5. Rywalizacja polega na zdobyciu jak największej liczby km w terminie od 1stycznia 

2019r do 31grudnia  2019 r.  

6. Trening musi być zarejestrowany z wykorzystaniem technologii GPS. 

7. Po zakończeniu rywalizacji zwycięzcy w kategorii OPEN oraz mieszkańców Powiatu 

Augustowskiego, w terminie do 31 stycznia 2020 r., zobowiązani są do przesłania 

wiadomości na adres asks05@interia.pl  z adresem do wysyłki nagrody.  

 

III. Nagrody 

 

1. Nagrody w Rywalizacji zostaną ustalone ze zwycięzcami. 

2. Uczestnik przystępując do Rywalizacji wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i 

nazwiska (nazwy użytkownika) jako zwycięzcy na stronie  
http://www.asks.pl/category/zawsze-aktywni 

3. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom pocztą, kurierem lub przekazane osobiście – 

koszt wysyłki ponosi Organizator. Nie ma możliwości wymiany Nagrody na inną. W 

przypadku otrzymania wraz z Nagrodą potwierdzenia otrzymania Nagrody, zwycięzca 

zobowiązany jest do podpisania i odesłania jednego egzemplarza potwierdzenia na 

adres Organizatora na swój koszt. Organizator nie realizuje przesyłek zagranicznych.  

 

IV. Dane osobowe uczestników Rywalizacji 

 

1. Przystępując do Rywalizacji i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża 

dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby organizacji 

https://www.endomondo.com/challenges/39282126
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http://www.asks.pl/category/zawsze-aktywni


Rywalizacji danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, a w przypadku 

zwycięzców, także adresu do wysyłki Nagrody.  

2. Organizator oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby 

przeprowadzenia Rywalizacji.  

3. Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że znane mu są jego prawa 

wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących danych osobowych, tj. prawo 

dostępu do danych, ich poprawiania, zmiany, usunięcia.  

 

V. Reklamacje 

 

1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Organizatora na adres asks05@interia.pl  

 

 

VI. Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin jest dostępny na stronie: http://www.asks.pl/category/zawsze-aktywni 
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