I N F O R M AT O R Z A W O D N I K A

KTÓRĄ DYSCYPLINĘ I DYSTANS WYBRAŁEŚ?
A MOŻE PLANUJESZ POKONAĆ CAŁĄ TRIADĘ?

2km / 5km / 10km
15km / 20km
5km / 10km

CZUJESZ SIĘ JAK NA PRAWDZIWEJ IMPREZIE SPORTOWEJ?
I o to chodzi:)
Co będzie inne?
• To, że Ty sam decydujesz gdzie i kiedy pokonasz swój dystans
(oby w przedziale czasowym 22.10-06.11.2022)
• To Ty decydujesz o jakiej porze dnia wyruszysz ze swoim wyzwaniem
• To Ty wyznaczasz trasę swojej aktywności. Ważne, aby dystans, który wybrałeś rejestrując się
do wydarzenia, był taki sam, jak ten pokonany:)
• Tempo marszu, biegu, czy jazdy rowerem również zależy tylko od Ciebie!
• Swoją aktywność sportową możesz rejestrować dowolnym urządzeniem mierzącym czas i pokonany
dystans. Ważne, aby była możliwość przesłania zdjęcia/zrzutu ekranu pokazującego zarówno
pokonany dystans, jak i czas.
• Nie musisz pilnować limitu czasu, bo go nie ma. Możesz pokonać wybrany dystans najszybciej jak 		
umiesz, a możesz się dobrze bawić w czasie marszobiegu, czy wolnej jazdy rowerem.
• Zgłoszenie swojej aktywności możesz wysłać tylko raz.
Powodzenia!

O TYM TRZEBA

pamietac!

WYZNACZ TRASĘ
Wyznacz sobie trasę, po której chcesz pokonać swój dystans. Sugerujemy, aby wybrać taką trasę, na której nie ma
przejść dla pieszych ze światłami (tak byłoby optymalnie). Warto nad trasą pomyśleć już teraz, sprawdzić czy odcinek, który chcesz przemaszerować, przebiec, czy przejechać rowerem ma na pewno dystans, jaki musisz pokonać.
Pamiętaj, że obowiązuje cię przestrzeganie zasad ruchu drogowego! Uważaj więc na siebie!

WŁAŚCIWY DYSTANS
Bez względu na to, czy pokonujesz dystans 2 czy 15km, pilnuj dystansu! Jeśli okaże się, żę zabrakło Ci 100m... nie
będziemy mogli Cię sklasyfikować. Byłoby szkoda. Postaraj się nie robić więcej niż wynosi wybrany przez Ciebie
dystans, gdyż w wynikach będziesz mieć wynik widniejący na Twoim zrzucie z ekranu/zdjęciu.

NIE CIŚNIJ
Mimo, że bierzecie udział w wirtualnym biegu, to wysiłek na pewno nie będzie wirtualny. Zważywszy na to, że
uprawiacie aktywność sami, bez zaplecza medycznego, dostępnego podczas tradycyjnych wydarzeń sportowych,
bardzo prosimy o uważne wsłuchiwanie się w swój organizm. Mówiąc krótko - NIE CIŚNIJ ZA WSZELKĄ CENĘ!
Najważniejsze jest to, abyś cały i zdrowy ukończył swoje wyzwanie.
• Jeżeli maszerujesz / biegniesz / jedziesz na rowerze sam, pamiętaj, aby mieć przy sobie naładowany telefon.
• Przed wyjściem z domu, zostaw bliskim informację jak będzie przebiegała Twoja trasa.
• Pamiętaj! Zdrowie jest najważniejsze, a Wirtulana Triada Poczty Polskiej ma być przede wszystkim dobrą,
sportową zabawą.

O TYM TRZEBA

pamietac!

NAŁADUJ ZEGAREK / SMARTPHON
Przed wyjściem z domu sprawdź czy masz naładowany telefon i/lub zegarek. Pamiętaj, aby swoją aktywność zarejestrować zegarkiem lub telefonem z włączoną aplikacją mierzącą czas i dystans. Z pewnością sytuacja, w której
tuż przezd „metą” rozładuje nam się sprzęt nie byłaby mile widziana ;)
Sprawdź więc czy poziom baterii pozwoli na spokojne (z zapasem) ukończenie zaplanowanej aktywności.

UZUPEŁNIAJ PŁYNY
Mimo szczerych chęci nie jesteśmy w stanie zapewnić Wam punktów z wodą na trasie Waszego wyzwania;)
Musicie o to zadbać sami… i bardzo prosimy, nie zapominajcie o tym i nie lekceważcie tego, zwłaszcza jeśli planujecie pokonać dłuższy dystans!
Pamiętaj też - nie ubieraj się za ciepło! Ciało będzie rozgrzane w czasie biegu i nawet jak po wyjściu z domu jest ci
chłodno - tym się nie przejmuj, tak ma być :)

Fundacja Pocztowy Dar
Rejestrując się do Wirtualnej Triady Poczty Polskiej wspierasz Fundację Pocztowy
Dar, a za jej pośrednictwem sportowców z lokalnych klubów sportowych.
5 zł z każdego pakietu startowego przekażemy na ten cel. W czasie rejestracji
można wpłacić dowolną, dodatkową kwotę. Z serca dziękujemy za Twoją pomoc!

JAK PRZESŁAĆ SWÓJ WYNIK?

To proste!

• Pamiętaj, że na udokumentowaniu Twojej aktywności musi być widoczny czas oraz dystans.
• Wrzucając wynik, zwróć uwagę, czy niezbędne dane się tam znajdują. Akceptujemy zrzut 		
ekranu z jakiejkolwiek aplikacji, której używasz lub zdjęcie zegarka, gdzie niezbędne dane
będziemy widzieli.
• JEŻELI BIERZESZ UDZIAŁ W CAŁEJ TRIADZIE musisz osobno dodać swój wynik dla każdej
z dyscyplin. Pamiętaj, żeby dodać do wyników zdjęcia/zrzuty ekranu z każdego dnia, czyli 		
trzy różne pliki (zdjęcia lub zrzuty ekranu).
• Wyrywkowo będziemy sprawdzali Wasze wyniki i ich prawdopodobieństwo. Jeżeli po przesłaniu rezultatu nie będziesz widoczny/widoczna na liście wyników, oznaczać to może, że czekasz
na proces weryfikacji. Obowiązkowemu sprawdzeniu będą poddani wszyscy zawodnicy z czasem
zbliżającym się do podium,
• Pamiętaj, swój wynik możesz wprowadzić tylko raz (w przypadku triady raz na każdą dyscyplinę),
najpóźniej do dnia 09 listopada 2022!
• Plik musi być w formacie jpg/jpeg/png oraz mieć nie więcej niż 2MB

KROK 2
KROK 1

Tutaj wrzuć screen/y
z wynikiem swojego biegu

Kliknij „Dodaj wynik”

KROK 3

Wypełnij dane, wpisz
uzyskany czas, taki sam jak
na zdjęciu/przesłanym pliku.

KROK 4

Zapisz:) I gotowe!
Prawda, że proste?

PAKIET

startowy

Startując w Wirtualnej Triadze Poczty Polskiej, w pakietach startowych znajdziecie piękną chustę wielofunkcjną, pamiątkowy medal, workoplecak i numer startowy:)

KOSZULKI

techniczne

Rejestrując się do Wirtualnej Triady Poczty Polskiej,
możecie zamówić dedykowaną koszulkę techniczną!
Stworzone we współpracy z marką AdRunaLine robią
robotę!
Doskonała jakość i świetny design! Żal nie skorzystać:)
Piękna i radosna kolorystyka doda energii szczególnie
jesienią:) A wysoka jakość będzie gwranacją, że koszulka będzie Wam służyć długie lata podczas wszelkich
aktwyności.

