
PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZAMKNIĘCIE SEZONU
ROLKOWEGO 2021 

- POMOC DLA SEBASTIANA
AGACIAKA

16.10 - 01.11.2021 



KIEDY I GDZIE MAM JEŹDZIĆ?
Twój przejazd musi się odbyć w formie :

 
- ciągłej jazdy
- na dystansie minimum 5 km,
- trwającej nie dłużej niż 5 godzin
- w dniach 16.10 - 01.11.2021 r. 

Wybierasz dowolne miejsce, które będzie dla Ciebie
najbardziej komfortowe.



W JAKI SPOSÓB OTRZYMAM SWÓJ NUMER STARTOWY, CZY
MUSZĘ GO PRZYPIĄĆ PODCZAS PRZEJAZDU?

- Numery startowe są imiennie, generujemy je 'ręcznie' po zaksięgowaniu płatności za
Twój udział, wysyłamy je przez system WeTransfer w pliku PDF, gotowym do wydruku.

- robimy to najszybciej, jak to tylko możliwe, ale prosimy o wyrozumiałość - musimy być
po prostu przy komputerze :)

-  sprawdź swoją skrzynkę (również SPAM) - otrzymasz maila z systemu WeTransfer z
linkiem do pobrania nr startowego na Twój komputer.

- jazda z numerem startowym nie jest obowiązkowa - traktujemy go jako pamiątkę dla
Ciebie i miły element zdjęcia, które jeśli zechcesz - podeślesz nam do publikacji :)

 



PRZEJECHAŁAM/EM SWÓJ
DYSTANS, CO TERAZ?

 
Prześlij swój raport :

 
- na adres: biuro@maratonrolkowy.pl
- do 01.11.2021r. do godz. 23:59

 



A JAK TEN RAPORT MA WYGLĄDAĆ?

 data przejazdu
przejechany dystans
czas trwania przejazdu

 
- podczas swojej aktywności, musisz mieć włączoną aplikację, dzięki której
wygenerujesz raport, wymagany do uznania Twojego przejazdu.

- po zakończonej aktywności - otwórz swoją aplikację / przejazd i wykonaj
zrzut ekranu

- zrzut ekranu musi zawierać dane:

 



Dane, które MUSZĄ się znaleźć
na raporcie:

DATA PRZEJAZDU
CZAS TRWANIA PRZEJAZDU
DYSTANS



W JAKICH SYTUACJACH RAPORT NIE BĘDZIE UZNANY?
Poniżej przykładowe sytuacje, wszystkie warunki i zasady uczestnictwa, znajdziecie w regulaminie

wydarzenia.

- jeśli na raporcie nie będzie wszystkich wymaganych danych (data, dystans, czas przejazdu)

- jeśli raport nie zostanie przysłany w regulaminowym czasie - do 01.11.2021 r.

- jeśli raport dotyczy przejazdu, który nie odbył się w dniach 16.10 - 01.11.2021 r.

- jeśli raport zostanie wysłany w formie komentarza na  stronie wydarzenia na Facebooku, wiadomości
wysłanej przez Messenger itp.



PRZEJADĘ SWÓJ DYSTANS Z GRUPĄ
ZNAJOMYCH - CZY MOŻEMY
PRZYSŁAĆ JEDEN RAPORT?

NIE!!!
 

W związku z prowadzoną klasyfikacją - każdy Uczestnik
musi przesłać swój raport - wspólne raporty nie będą
uznawane!

 



ZAPISAŁAM/EM SIĘ W TRAKCIE
WYDARZENIA - CZY MOGĘ

PRZESŁAĆ RAPORT, DOTYCZĄCY
PRZEJAZDU, KTÓRY JUŻ SIĘ ODBYŁ?

TAK!
 

Jeśli ten przejazd odbył się nie wcześniej niż 16.10.2021 r.

 



W MOJEJ APLIKACJI NIE MA OPCJI
'JAZDA NA ROLKACH' - CO ZROBIĆ?

OK!
 

Możesz w swojej aplikacji ustawić dowolną aktywność
(bieganie, jazda na rowerze) - nie ma to znaczenia.

 



PRZESŁAŁAM/EM JUŻ WAM RAPORT, ALE
UDAŁO MI SIĘ PRZEJECHAĆ WIĘCEJ KM -
CZY MOGĘ PRZESŁAĆ RAPORT JESZCZE

RAZ I PROSIĆ O UNIEWAŻNIENIE
POPRZEDNIEGO?

NIE!!!
 

Raz otrzymany raport - UZNAJEMY ZA OSTATECZNY!

 



CHCĘ ZAPISAĆ KILKA OSÓB Z OPCJĄ WSPÓLNEJ WYSYŁKI
PAKIETÓW POD TEN SAM ADRES - CZY MOŻECIE

PRZEZNACZYĆ KWOTĘ, KTÓRĄ BYŚCIE WYDALI NA
POZOSTAŁE WYSYŁKI - NA POMOC SEBASTIANOWI?

TAK!
 

To piękny gest z Waszej strony - wystarczy napisać o tym w komentarzu
podczas zakupu pakietów, a jeśli nie dodacie takiego komentarza, sami
wyślemy do Was wiadomość i zapytamy czy wyrażacie na takie działanie
zgodę.

 



OPŁACIŁAM/EM SWÓJ UDZIAŁ, ALE NIE UDA MI SIĘ PRZEJECHAĆ
ŻADNEGO DYSTANSU - CZY DOSTANĘ DYPLOM / MEDAL? 

NIE!!!
Zgodnie z regulaminem - dyplomy i medale otrzymają Uczestnicy, 

którzy ukończyli swój przejazd i przesłali nam raport.

W tej sytuacji na pomoc Sebastianowi przekażemy:
- 20 % pakietu startowego
- kwotę, która byłaby przeznaczona na produkcję Twojego medalu
- kwotę, która byłaby przeznaczona na wysyłkę Twojego pakietu 
(chyba, że jest to pakiet rozszerzony - w tej sytuacji wysyłka koszulki oczywiście będzie!)

 


