
Regulamin akcji „Zbieramy kilometry Pod Magnolią”

1. Wydarzenie odbywa się w terminie od 25.10.2021 do 31.10.2021 włącznie.
2. Akcja ma na celu zachęcenie do aktywności fizycznej poza domem dzieci i ich

rodziny.
3. W wydarzeniu mogą brać udział przedszkolaki Przedszkola Pod Magnolią wraz z

opiekunami.
4. Dopuszczalna jest dowolna liczba aktywności wykonany w w/w terminie akcji.

5. Przez aktywność rozumie się spacer, ewentualnie bieg wykonywany poza terenem
zamkniętym.

6. Nie dopuszcza się używania wózków, rowerów, hulajnóg itp.

7. By kilometry z danej aktywności zostały uznane na poczet uczestnika aktywność
musi zostać potwierdzona dowolną aplikacją rejestrującą wraz ze zdjęciem
uczestników aktywności.

8. Każdy z uczestników wykonuje aktywność na własną odpowiedzialność.
9. Biorąc udział w wydarzeniu uczestnik potwierdza zapoznanie z regulaminem

oraz akceptuje go.
10. Przesłane zdjęcia będą udostępniane wyłącznie na potrzeby Przedszkola Pod

Magnolią i stanowią podstawę potwierdzenie odbytej aktywności.
11. Podczas aktywności przypominamy o zachowaniu aktualnych wytycznych

epidemicznych.

Terms and Regulations of the „Collect kilometers with The Pod Magnolia Pre-School”
challenge.

1. The event starts at 25.10.2021 and ends at 31.10.2021.
2. The goal of the challenge is to encourage for physical activity outside home by

kids and their family.
3. All pre-schoolers, with their parents and family member, from the Pod Magnolia Pre-

school can take part in the challenge.
4. Any number of activities is allowed.

5. In the challenge, the activity is understood as walking or running outside home.
6. It is not allowed to use stroller, bike, scooter etc.
7. Participants need to use any kind of application which will measure distance of

the activity and take photo.
8. Each of the participants performs the activity on their own responsibility.
9. By participating in the event, participant confirms that he has read the regulations

and accept them.
10. Pictures send by participants will be shared just inside Pod Magnolią Pre-School.

They will be used for confirmation of activity.
11. During the activity please remember about current

epidemic rules.


