
Regulamin #wyzwanie buty i kanapa - rejon Garwolin 

1. Organizatorem #wyzwanie buty i kanapa - rejon Garwolin jest parafia Przemienienia Pańskiego  

w Garwolinie 

2. W wyzwaniu może wziąć udział każdy, kto zamieszkuje teren dekanatu garwolińskiego 

 jak również osoba, która bierze już udział w #wyzwanie buty i kanapa i ciągle je kontynuuje 

spełniając warunki regulaminu. 

3. Wyzwanie - rejon Garwolin - trwa od 23 kwietnia 2017r. do 04 czerwca 2017r.  

4. Dodatkowe wyzwanie polega na tym, żeby za pomocą aplikacji Endomondo zarejestrować swój 

trening (bieganie lub chodzenie) wraz ze śladem GPS-u. Zadanie polega na pokazaniu śladu swojego 

treningu wykonanego na terenie Polski w dniach 23.04-04.06.2017r. Nazwa miejscowości i ulic muszą 

być widoczne.  

5. W dodatkowym wyzwaniu będzie liczyć się pomysł, innowacyjność, oryginalność i powiązanie  

ze Światowymi Dniami Młodzieży, które miały miejsce w 2016 roku, jak również z tymi, które będą 

miały miejsce w Panamie w 2019r. Liczymy na pomysłowość, może to być jakichś rysunek, ale równie 

dobrze mogą być to słowa, napisy itp. Poniżej prezentujemy przykładowe trasy, które znaleźliśmy  

w wyszukiwarce google, aby pokazać o co chodzi organizatorom konkursu: 

 

6. Osoba biorąca udział w dodatkowym wyzwaniu musi maksymalnie do 4 czerwca do godziny 23.59 

przesłać na maila: sdmgarwolin2016@gmail.com zrzut ekranu z przebytą trasą, musi być na niej 

widoczne imię i nazwisko uczestnika, czas trwania, przebyta odległość oraz data wykonania 

treningu. Należy też uzasadnić, dlaczego wybrałeś taką trasę. Uzasadnienie będzie bardzo ważne. 

Prosimy również o podanie swoich danych: miejsca zamieszkania, nr telefonu do kontaktu. 

7. Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie 3 trasy. 

8. Komisja nieKANApowych do dnia 11 czerwca wybierze najlepszą pracę. Wyniki ogłosimy 11 

czerwca na profilach facebookowych nieKANApowych, sdmgarwolin. Osoba, która zwycięży otrzyma 

w nagrodę 10-calowy tablet Blow, z modemem 3G.  Pełna specyfikacja nagrody dostępna jest tutaj: 

http://www.prolech.com.pl/index.php?mod=przedmiot&id=39501 

Dodatkowo, osobie tej zostanie pokryty koszt przejazdu z Garwolina do Pratulina na Jerycho Młodych 

 w dniach 16-17 czerwca. Podczas Jerycha Młodych zostanie jej wręczona główna nagroda. 

9.Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego regulaminu.  

Zespół nieKANApowi 
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