
 Regulamin „Ciechanowski Spacer” 

1. Głównym celem naszej inicjatywy jest bezpieczna aktywizacja mieszkańców Ciechanowa w 

okresie weekendu majowego (30.04 – 03.05.2021 r.). 

  

2. Uczestnik w trakcie spaceru ma za zadanie przebyć, jak najdłuższy dystans na terenie miasta 

Ciechanów (kat. Ciechanowski Spacer), lub na rowerze (kat. Ciechanowski Spacer kat. 

rower.). Za każdy pełny przebyty kilometr uczestnik otrzymuje 1 pkt. 

 

3. W trakcie spaceru uczestnik zobowiązany jest do dotarcia we wszystkie znane mu miejsca w 

Ciechanowie (budynki, pomniki, tablice pamiątkowe) oraz wykonania przy nich zdjęcia 

typu „selfie”, tak aby lokalizacja była rozpoznawalna. Komplet zdjęć lokalizacji ze spaceru  

należy przesłać na adres: konkurs@coekstudio.pl  do dn. 03.05.2021 r. Za każde poprawnie 

zrobione i przesłane zdjęcie uczestnik otrzymuje 5 pkt. 

 

4. Istotną kwestią w naszym spacerze będzie zmierzenie przebytych kilometrów. Aplikacją do 

tego celu wyznaczoną będzie: „Map My Walk”. Instrukcja jej pobrania zostanie podana na 

naszej stronie internetowej oraz w poście organizatora na Facebooku. 

 

5. Spacer powinien mieć miejsce tylko i wyłącznie na terenie miasta Ciechanów, a inicjatywa 

rozpoczyna się 30.04.2021 r. o godz.: 00.00 i kończy 03.05.2021r. o godz.: 23.59. 

 

 

6. Uczestnik rozpoczyna spacer w dowolnie wybranym przez siebie miejscu w Ciechanowie. 

Liczba treningów może być wielokrotna, a treningi będą sumowane w rywalizacji na w.w.  

aplikacji. 

 

7. Uczestnicy mają do wyboru 2 kategorie: 

 

- „Ciechanowski Spacer” – skierowana dla spacerowiczów. 

- „Ciechanowski Spacer kat. rower” – skierowana dla rowerzystów. 

 

INNE FORMY PRZEMIESZCZANIA SIĘ PODCZAS SPACERU BĘDĄ 

DYSKWALIFIKOWAŁY UCZESTNIKA Z RYWALIZACJI I SĄ 

NIEDOZWOLONE!!! 

 

8. Podczas spaceru uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad ruchu drogowego oraz 

kultury osobistej. 

 

9. W wyzwaniu mogą brać udział osoby powyżej 13. roku życia. 

 

10. Organizator zapewnia nagrody dla 3 osób z największą liczbą punktów, w każdej z kategorii. 

W przypadku remisu w liczbie punktów decyduje większa liczba przebytych kilometrów na 

aplikacji „Map my Walk”. 

11. Organizator spaceru nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe, awarie urządzenia, 

problemy związane z aplikacją podczas trwania spaceru i po jego zakończeniu. 
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12. Sprawy nie ujęte przez powyższy regulamin, rozstrzyga Organizator. 
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