
Regulamin akcji: „Powiat Lęborski - z nami zdrowo i sportowo”
§ 1

1. Organizatorem Akcji jest Powiat Lęborski.
2. Partnerem Akcji jest Farm Frites Poland S.A.
3. Uczestnikiem może zostać każda osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin, dys-

ponuje urządzeniem mobilnym z zainstalowaną aplikacją Endomondo, przyłączyła się do 
rywalizacji pn.: „Powiat Lęborski - z nami zdrowo i sportowo” oraz, w przypadku chęci 
uczestnictwa w podziale nagród dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach zareje-
strowała się na stronie www.powiat-lebork.com w zakładce oznaczonej logo Akcji, udo-
stępniając tym samym swoje dane kontaktowe Organizatorowi Akcji.

4. Procedura uczestnictwa:
a.  rejestracja Uczestników odbywa się poprzez założenie profilu w aplikacji – wybór 

loginu (sugerowane: imię i nazwisko) oraz hasła;
b.  każdy z Uczestników zobowiązany jest w profilu prywatności aplikacji Endomondo,       

upublicznić swoje treningi;
c. uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne i bezpłatne;
d. każdy Uczestnik bierze udział w Akcji na własną odpowiedzialność;
e. Organizator Akcji nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub 

mieniu powstałe w związku z udziałem Uczestnika w Akcji;
f. Organizator Akcji nie zapewnia Uczestnikom ubezpieczenia;
g. każdy Uczestnik może w dowolnie wybranym momencie zrezygnować z udziału 

w Akcji poprzez dezaktywację uczestnictwa w aplikacji lub na stronie internetowej 
Endomondo;

h. w przypadku chęci uczestnictwa w podziale nagród dla zwycięzców w poszcze-
gólnych kategoriach należy dodatkowo zarejestrować się na stronie internetowej 
www.powiat-lebork.com w zakładce oznaczonej logo Akcji, podając nick używany 
w aplikacji Endomondo, imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.  
Podane dane będą przetwarzane wyłącznie do kontaktu Organizatora Akcji ze zwy-
cięzcami poszczególnych konkurencji w ramach rywalizacji – w celu przekazania 
nagród. Po zakończeniu Akcji dane zostaną trwale usunięte ze wszelkich nośników. 
Informacja o administratorze danych, wraz z kontaktem, umieszczona została na stro-
nie rejestracyjnej Akcji;

i. uczestnik Akcji może otrzymać od Organizatora opaskę odblaskową z logo. Odbio-
ru opasek można dokonać w Referacie Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego 
w Lęborku (pok.22).

§ 2
1. Akcja trwać będzie w okresie od 7 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.
2. Uczestnicząc w Akcji „zbieramy” kilometry. Jeśli uzbieramy 150.000 km, Partner Akcji, 

wesprze zakup podnośnika transportowego i ssaka medycznego dla wskazanego przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie niepełnosprawnego mieszkańca powiatu lębor-
skiego.

3. Po zakończeniu Akcji, na stronie internetowej www.powiat-lebork.com zostaną opubliko-
wane loginy zwycięzców w każdej z objętych rywalizacją kategorii. 
Po zakończeniu rywalizacji, Uprawniony przedstawiciel Organizatora dokona analizy 
wyników w aplikacji Endomondo na podstawie upublicznionych zapisów treningów 
Uczestników. Osoby – mieszkańcy powiatu lęborskiego, które uzyskały najwyższe wyniki, 
zostaną powiadomione o fakcie przyznania nagrody w sposób zgodny z preferowanym 
sposobem kontaktu, zgłoszonym w momencie rejestracji.

§ 3
1. Warunki przystąpienia do Akcji z możliwością otrzymania nagrody za uzyskane wyniki:

a. Uczestnikiem może zostać mieszkaniec powiatu lęborskiego;
b. zainstalowanie aplikacji Endomondo, rejestracja w rywalizacji o nazwie: „Powiat Lę-

borski - z nami zdrowo i sportowo” oraz wypełnienie formularza w zakładce oznaczo-
nej logo Akcji na stronie internetowej Powiatu Lęborskiego.

§ 4
1. Rywalizacja będzie się odbywać w dwóch grupach: kobiety, mężczyźni.
2. Obie grupy rywalizują w konkurencjach: chodzenie (np. nordic Walking), bieganie oraz 

jazda na rowerze.
3. Uczestnik ma możliwość wzięcia udziału we wszystkich konkurencjach.
4. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach Akcji „Powiat Lęborski - z nami zdrowo i spor-

towo.” będą osoby, które do końca jej trwania „uzbierają” największą ilość kilometrów.
5. Brak ograniczenia geograficznego przy wykonywaniu aktywności.
6. Ogłoszenie wyników i wręczenie upominków nastąpi w dniu 29 sierpnia 2020 r. podczas 

festynu pn. „POŻEGNANIE LATA”.
§ 5

1. Organizator Akcji uprawniony jest do dokonania zmian Regulaminu 
w czasie trwania Akcji.

2. Zmiany są skuteczne z momentem opublikowania ich na stronie internetowej Akcji.
3. Regulamin wraz z ewentualnymi jego zmianami będzie dostępny w siedzibie 

Organizatora oraz na stronie internetowej Akcji.
§ 6

1. Postanowienia końcowe:
a. wszelkie kwestie sporne wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu będą roz-

strzygane przez Organizatora Akcji.
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NASZ CEL JAK ZAŁOŻYĆ APLIKACJĘ
krok po kroku

WARUNKI UCZESTNICTWA

CZAS TRWANIA I WYNIKI

BEZPIECZEŃSTWO 
NAJWAŻNIEJSZE

JESTEŚ WIDOCZNY -JESTEŚ BEZPIECZNY

• Zbieramy kilometry na wspólne konto Akcji

• Łącznie planujemy przebyć co najmniej 150 tys. km

• Partner Akcji wesprze zakup podnośnika transpor-
towego oraz ssaka medycznego

• Chodzimy, biegamy, jeździmy na rowerze – buduje-
my kondycję

• Rywalizujemy ze sobą w każdej kategorii – kto 
zbierze więcej kilometrów

• Najlepsi zostaną wyróżnieni

• Akcja jest dla wszystkich chętnych mieszkańców 
Powiatu Lęborskiego

• Należy zainstalować aplikację ENDOMONDO na 
urządzeniu mobilnym

• Należy zarejestrować się w rywalizacji  
„Powiat Lęborski – z nami zdrowo i sportowo”

• Akcja trwa od 7 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

• Najlepsze wyniki zostaną opublikowane na stronie 
www.powiat-lebork.com i na Facebooku powiatu

• Rozstrzygnięcie rywalizacji i wyróżnienie najlep-
szych - 29 sierpnia 2020 r. podczas imprezy plene-
rowej „Pożegnanie Lata” (na scenie na Placu Pokoju 
w Lęborku)

• Uczestnik może otrzymać opaskę odblaskową 
z logo Akcji.

• Wchodzimy na stronę  
z oprogramowaniem dla  
posiadanego systemu  
mobilnego:

Np. Sklep Play – dla Androida,  
iTunes – dla iOS

• Wyszukujemy aplikację  
Endomondo Bieganie & Rower

• Logujemy się w dowolnie  
wybrany sposób

Po odnalezieniu rywalizacji, 
potwierdzamy udział

I START

• Postępujemy zgodnie  
z instrukcjami na ekranie

• Akceptujemy  
wymagane zgody

• Przyznajemy uprawnienia  
aplikacji do dostępu do  
lokalizacji urządzenia

Korzystając z przeglądarki www. 
w telefonie lub na komputerze, 
logujemy się loginem z aplikacji na 
stronie www.endomondo.com. 
Z menu wybieramy „Rywalizacje” 
i wyszukujemy „Powiat Lęborski - 
z nami zdrowo i sportowo”.
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zapraszamy 

do udziału !

W przypadku chęci uczestnictwa w podziale nagród dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach należy dodatkowo 
zarejestrować się na stronie internetowej www.powiat-lebork.com w zakładce oznaczonej logo Akcji, podając nick 
używany w aplikacji Endomondo, imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail. Podane dane będą prze-
twarzane wyłącznie do kontaktu Organizatora Akcji ze zwycięzcami poszczególnych konkurencji w ramach rywalizacji –  
w celu przekazania nagród. Po zakończeniu Akcji dane zostaną trwale usunięte ze wszelkich nośników.
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