
REGULAMIN  

Międzyklasowego wyzwania “poRUSZAMY zdalne nauczanie”  

 

§ 1. Cel 

1. Celem Międzyklasowego wyzwania “poRUSZAMY zdalne nauczanie” (zwanego dalej 

“WYZWANIEM”) jest zaktywizowanie i zmobilizowanie do aktywności ruchowej uczniów Zespołu 

Szkół nr 22 w Warszawie w okresie zdalnej nauki, Świąt i Ferii Zimowych i wyłonienie najbardziej 

aktywnej klasy. 

2. Organizatorem Wyzwania są nauczyciele Wychowania Fizycznego z ZS nr 22 pod przewodnictwem 

Dariusza Walickiego.  

 

§ 2. Termin Wyzwania  

Wyzwanie odbywa się codziennie w dniach 07.12.2020 - 17.01.2021 

 

§ 3 Organizacja Wyzwania 

1. Uczestnikami Wyzwania mogą być uczniowie ZS nr 22. 

2. Uczestnictwo w Wyzwaniu jest dobrowolne. Aby dołączyć do wyzwania należy zgłosić chęć 

uczestnictwa do swojego nauczyciela WF wraz z podaniem adresu e-mail potrzebnego do rejestracji 

w Wyzwaniu oraz zainstalować na smartfonie aplikację MapMyWalk i dołączyć do wyzwania. 

Uczniowie niepełnoletni dodatkowo przedstawiają zgodę Rodzica/Prawnego Opiekuna na udział w 

Wyzwaniu.  

3. W skład Zespołu organizacyjnego i sędziowskiego wchodzą nauczyciele wychowania fizycznego z 

ZS nr 22 pod przewodnictwem Dariusza Walickiego 

4. Wyzwanie polega na spaleniu jak największej ilości kcal podczas marszu/spaceru (Wędrowanie) w 

okresie przedstawionym w § 2. przez cały zespół klasowy. Podczas marszu/spaceru należy mieć przy 

sobie smartfon z włączoną aplikacją MapMyWalk, która rejestruje daną aktywność. 

5. Zespół klasowy może liczyć dowolną liczbę osób - im więcej osób z klasy się zaangażuje, tym 

większa szansa na zwycięstwo w wyzwaniu. 

6. Niedozwolone jest wykorzystanie jakichkolwiek środków transportu podczas rejestrowania swojej 

aktywności, tj. rower, hulajnoga, deskorolka, samochód, autobus, tramwaj, metro, pociąg, itp. 

7. Sytuacje sporne, zastrzeżenia i uwagi co do przebiegu wyzwania rozpatrują członkowie Zespołu 

organizacyjnego. 

 

 

 



 

§ 4 Klasyfikacja i nagrody  

1. W Wyzwaniu zwycięża klasa, której uczniowie biorąc udział w wyzwaniu indywidualnie spalą 

najwięcej kcal w określonym terminie. 

2. W wyzwaniu zostanie także wyłoniona 3 uczniów spośród wszystkich biorących udział, z 

największą ilością spalonych kcal w określonym terminie. 

3. Zwycięzcy wyzwania (najlepsza klasa oraz 3 najlepszych indywidualnie uczniów) otrzymają 

nagrody niespodzianki ufundowane prze Dyrektora ZS nr 22. 

 

§ 5 Postanowienia końcowe  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Zespół Organizacyjny. 

 


