Zapraszamy uczniów naszej szkoły z
klas 4-8 do udziału w akcji „100km do
lata” z użyciem aplikacji Endomondo.
Trwać będzie ona od 13.05.2019 godz
8:00 do 09.06.2019 godz 23:00.
Polegać będzie na aktywności fizycznej, która będzie mierzona
za pomocą aplikacji Endomondo w telefonie komórkowym lub
smartwatchu z dostępem do GPS.
Co jest potrzebne?
Telefon z zainstalowaną aplikacją Endomondo lub smartwatch,
z dostępem do Internetu i możliwością udostępniania w nim
lokalizacji. Aplikacja dostępna jest pod
adresem www.endomondo.com lub https://play.google.com/sto
re/apps/details?id=com.endomondo.android&hl=pl (w sklepie
Google).
Instrukcja uczestnictwa:
Każdy uczestnik powinien się w niej zarejestrować (podając
imię i pierwsza literę nazwiska w celu późniejszej identyfikacji
uczestników; ew. możliwa jest rejestracja poprzez Facebooka).
Następnie, należy kliknąć w link umieszczony poniżej, aby
dopisać się do swojej klasy (np. 4a, 5b, 6c, 7c, 8b itp.). Każdy
uczestnik będzie gromadzić kilometry nie tylko dla siebie, ale i
dla całej klasy.
Co dalej?
Udział w akcji będzie można wziąć poprzez bieganie,
spacerowanie, jazdę na rowerze, deskorolce, nordic walking,
jazdę na rolkach, wycieczki piesze czy też pływanie rowerkiem
wodnym. Oczywiście, potrzebny będzie telefon/smartwatch z
uruchomioną aplikacją Endomondo. Dzięki niej możliwa jest
weryfikacja aktywności.
UWAGA: Wpisywanie/dodawanie aktywności poprzez Internet
jest niedozwolone. Liczą się jedynie aktywności monitorowane
przy pomoc GPS w telefonie/smartwatchu poza budynkiem
szkoły.

Wszelkie próby oszustwa skutkować będą
dyskwalifikacją uczestnika!
Każdy uczestnik musi obowiązkowo dodać do znajomych
organizatora w celu możliwości wglądu w aktywności.
Nagrody
Każdy uczestnik, który w terminie 13.05.201909.06.2019uzyska wynik 100km otrzyma dyplom uznania.
3 osoby z najwyższą liczbą kilometrów w klasach 4-6 i 7-8
otrzymają dyplom oraz nagrody rzeczowe.
Klasa, która osiągnie najlepszy wynik do dnia 09.06.2019
otrzyma puchar.
Zapraszamy do rywalizacji!
klasa 4a: http://www.endomondo.com/challenges/40268199
klasa 4b: http://www.endomondo.com/challenges/40268201
klasa 5a: http://www.endomondo.com/challenges/40268175
klasa 5b: http://www.endomondo.com/challenges/40268179
klasa 5c: http://www.endomondo.com/challenges/40268190
klasa 6a: http://www.endomondo.com/challenges/40268159
klasa 6b: http://www.endomondo.com/challenges/40268166
klasa 6c: http://www.endomondo.com/challenges/40268170
klasa 7a: http://www.endomondo.com/challenges/40268136
klasa 7b: http://www.endomondo.com/challenges/40268149
klasa 8a: http://www.endomondo.com/challenges/40268075
klasa 8b: http://www.endomondo.com/challenges/40268099
klasa 8c: http://www.endomondo.com/challenges/40268126

