
REGULAMIN WYZWANIA 

#roll4YouChallenge42 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Organizator: Organizatorem Wyzwania jest Stowarzyszenie Charytatywne Roll4You z siedzibą 

w Warszawie 02-395 przy ul. Biały Kamień 1/42, NIP 5213906508, REGON 386911082. 

2. Partnerzy Wyzwania: 

 Zico Racing Jakub Ciesielski z siedzibą w Poznaniu 60-736 przy ul. Głogowskiej 38 

ADV Support z siedzibą w Warszawie 02-797 przy Al. KEN 36 lok. 112 b. 

3. Wyzwanie #roll4YouChallenge42 to projekt łączący sport z pomaganiem i odpowiedzialnością 

społeczną. 

4. Wyzwanie polega na pokonaniu na rolkach wielokrotności dystansu długości maratonu 42.195 km 

(nie krótszego). 

5. Termin realizacji Wyzwania: 21/09/2020 - 31/10/2020. 

6. Miejsce Wyzwania: zależy od preferencji i decyzji Uczestnika. 

7. Cele Wyzwania: 

Pomoc Oli Dzienniak https://www.siepomaga.pl/ola-dzienniak 

Promocja zdrowego trybu życia poprzez aktywność fizyczną. 

Promocja rolkarstwa- jako dyscypliny łączącej ludzi. 

Propagowanie odpowiedzialności społecznej. 

8. Uczestnicy. W Wyzwaniu mogą wziąć udział osoby jeżdżące na rolkach bez względu na wiek, 

obywatelstwo i miejsce zamieszkania, które zarejestrują się w terminie pomiędzy 21/09/2020 

a 31/10/2020 w rywalizacji na Endomondo i pokonają na rolkach dystans 42.195 km. 

9. Komunikacja Organizatora opiera się na stronie internetowej i portalach społecznościowych 

Organizatora. 

10. Organizator w czasie Wyzwania będzie zachęcał do uprawiania sportu oraz zaangażowania w sprawy 

społeczne.  

 

 

ZASADY KONKURSOWEJ CZĘŚCI WYZWANIA #roll4YouChallenge42 

 

1. W konkursowej części Wyzwania udział wziąć mogą osoby pełnoletnie przebywające na stałe 

na terenie Polski, które prawidłowo dokonają rejestracji przez formularz zgłoszeniowy, zarejestrują 

się w terminie pomiędzy 21/09/2020 a 31/10/2020 w rywalizacji na Endomondo i pokonają 

na rolkach dystans 42.195 km. 

2. W konkursowej części Wyzwania nie mogą brać udziału Organizator ani Partnerzy Wyzwania. 

https://www.siepomaga.pl/ola-dzienniak


3. Zwycięzcy otrzymają za pierwsze 10 miejsc: saszetkę sportową. Za II miejsce: Łożyska BSB Swiss 

16 sztuk. Za I miejsce: Komplet 6 kół 125mm Matter one20five CHR F1. 

4. Aby wziąć udział w części konkursowej Wyzwania trzeba pokonać na rolkach przynajmniej jeden 

dystans o długości 42.195 w terminie pomiędzy 21/09/2020 a 31/10/2020 udokumentowany 

w rywalizacji na Endomondo. Im więcej treningów, tym większa szansa na wygraną. 

5. Długość trwania treningu nie jest brany pod uwagę. 

6. Honorowanych jest pierwsze 10 miejsc z listy rywalizacji na Endomondo z największą uzyskaną 

sumą kilometrów z przejechanych maratonów (wyłącznie treningi rejestrowane z urządzenia z GPS). 

7. Uczestnik może udostępnić zdjęcie z treningu na forum wydarzenia, opatrując je hasztagiem 

#roll4YouChallenge42. 

8. Uczestnik może wysłać na adres kontakt@roll4you zdjęcie z treningu do publikacji na stronie 

Organizatora. Wysłanie zdjęcia jest równorzędne ze zgodą na jego publikację. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do publicznej publikacji listy Zwycięzców (imię, nazwisko) 

wraz z zajętym miejscem i pokonanym dystansem. 

10. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami po rozstrzygnięciu konkursu. Nagrody zostaną wysłane 

pocztą na terenie Polski.  

11. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników w uzasadnionych sytuacjach. 

12. W przypadku niejasności wynikających z niezgodności danych Uczestnika z nazwą konta 

na Endomondo, uczestnik zostanie poproszony o udowodnienie, że jest właścicielem konta. W innym 

przypadku nagroda przypadnie osobie z kolejnego miejsca. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.  

14. W sprawach nieujętych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator. 

15. Uczestnictwo Wyzwaniu oznacza akceptację powyższego Regulaminu. 
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