REGULAMIN KONKURSÓW „POLSKA GONI EUROPĘ”
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Zakres Regulaminu
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady uczestnictwa i współzawodnictwa w konkursach
(„Konkursy”) organizowanych w ramach kampanii „Polska Goni Europę” („PGE”)
2. PGE stanowi pierwszą edycję kampanii „Polska Goni Świat” („PGŚ”). PGŚ składa się z 5 corocznych
edycji, a każda edycja składa się z kilku równoległych aktywności. PGŚ jest inicjatywą o charakterze pro
publico bono w obszarze krzewienia szeroko rozumianej i regularnej aktywności fizycznej przez jak
najszersze grupy społeczne.
3. PGE obejmuje 5 (pięć) następujących konkursów:
1.1. Konkurs 1 - Indywidualne Zdobywanie Krajów („Konkurs 1”)
1.2. Konkurs 2 - Zespołowe Zdobywanie Krajów („Konkurs 2”)
1.3. Konkurs 3 - Firmowe Zdobywanie Krajów („Konkurs 3”)
1.4. Konkurs 4 - Konkurs Dla Agentów Ruchu w Ramach Move Week – Europejski Tydzień Ruchu
(„Konkurs 4”)
1.5. Konkurs 5 - Konkurs Foto & Video #DLAczego („Konkurs 5”).
4. Szczegółowe oraz uzupełniające zasady Konkursów mogą być określane poza Regulaminem w serwisie
internetowym [www.polskagonieurope.pl] („Serwis Internetowy”) - o ile Regulamin tak stanowi.
§2
Organizator i Uczestnicy
1. Organizatorem Konkursów jest spółka i-Sport sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Władysława
Niegolewskiego 27, 01-570 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000582577, NIP 5252633724 („Organizator”).
2. Uczestnikiem Konkursów („Uczestnik”) może być może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która:
a) zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników i członków organów
Organizatora, oraz członków ich rodzin, jak również innych osób biorących bezpośrednio lub
pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursów;
b) nie zajmuje się profesjonalnie fotografiką lub produkcją filmową, w szczególności: nie prowadzi
działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług fotograficznych i filmowych i/lub nie
świadczy powyższych usług na dowolnej podstawie prawnej (stosuje się wyłącznie w zakresie
Konkursu 5);
c) w okresie trwania PGE wypełni formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem Serwisu Internetowego
(„Zgłoszenie”; „Formularz”), a następnie aktywuje konto zgodnie z procedurą rejestracyjną
określoną w wiadomości mu przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą rodziców
lub przedstawicieli ustawowych. Kopię (skan) takiej zgody należy wysłać na adres poczty elektronicznej
info@i-sport.pl.
ROZDZIAŁ 2
CZAS, MIEJSCE ORAZ ZAKRES KONKURSÓW
§3
Czas i Miejsce Konkursów
1. Konkursy organizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Konkursy rozpoczynają się w dniu 23 maja 2016r i trwają do 11 listopada 2016r włącznie.
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§4
Konkursy 1, 2 i 3 - Współzawodnictwo w Zdobywaniu Krajów
1. W ramach Konkursów 1, 2 i 3 osoby indywidualne jako Uczestnicy oraz zespoły prywatne lub zespoły
firmowe składające się z Uczestników („Zespoły”) współuczestniczą w zdobywaniu krajów zgodnie
z zasadami określonymi w ustępach poniżej.
2. Każdy Uczestnik wprowadza, za pomocą nieodpłatnych treningowych aplikacji mobilnych umożliwiających
rejestrację w czasie rzeczywistym, przebiegnięte lub przejechane na rowerze odległości w okresie od dnia
23 maja 2016r do dnia 11 listopada 2016r. Rejestracji podlega też czas przebiegniętych lub przejechanych
na rowerze odległości, liczony w godzinach, minutach i sekundach.
3. Na podstawie zarejestrowanych danych, zgodnie z ust. 2 tworzy się bazę Uczestników indywidualnych
oraz Zespołów. Zespół nie może liczyć więcej niż 10 (słownie: dziesięciu) członków.
4. W przypadku Konkursów nr 2 i 3 przebiegnięte lub przejechane oraz zarejestrowane odległości sumuje
się w ramach Zespołu.
5. W ramach Konkursów 1, 2 i 3 prowadzonych jest sześć odrębnych klasyfikacji („Klasyfikacje’):
a) Klasyfikacja indywidualna biegowa;
b) Klasyfikacja indywidualna rowerowa;
c) Klasyfikacja zespołowa biegowa;
d) Klasyfikacja zespołowa rowerowa;
e) Klasyfikacja firmowa biegowa;
f) Klasyfikacja firmowa rowerowa.
6. Klasyfikacje, o których mowa w ust. 5.1. i 5.2. prowadzone są dla Uczestników indywidualnych, a pozostałe
dla Zespołów. Klasyfikacje, o których mowa w ust. 5e. i 5f prowadzone są dla Zespołów autoryzowanych
przez firmy - zgodnie z zasadami określonymi w §7. Klasyfikacje biegowe dotyczą przebiegniętych
odległości. Klasyfikacje rowerowe dotyczą przejechanych na rowerze odległości.
7. Każda Klasyfikacja oparta jest na regule polegającej na tym że określona w kilometrach odległość
odpowiada odległości pomiędzy stolicą danego kraju europejskiego a wybranym punktem granicznym z
Polską. Odległości do poszczególnych krajów określa Załącznik do Regulaminu.
8. W momencie gdy odpowiednio liczba przebiegniętych lub przejechanych rowerze przez Uczestnika lub
Zespół zrówna się lub przekroczy odległość ustaloną dla określonego kraju zgodnie z Załącznikiem do
Regulaminu, wtedy odpowiednio Uczestnik lub Zespół zalicza przebiegniętą lub przejechaną odległość na
poczet danego kraju. Każdy kraj może zostać zdobyty tylko raz.
9. Klasyfikacje prowadzone i publikowane są w Serwisie Internetowym na bieżąco.
10. Uczestników oraz Zespoły umieszcza się w Klasyfikacjach według czasu zdobycia danego kraju oraz
liczby zdobytych krajów.
11. W przypadku równej liczby zdobytych krajów o wyższym miejscu w Klasyfikacjach decyduje odpowiednio
łączny przebiegnięty lub przejechany na rowerze dystans.
12. W przypadku gdy kryterium określone w ust. 11 nie spowoduje zróżnicowania pozycji Zespołów - wtedy o
wyższej pozycji Zespołu decyduje mniejsza liczba członków Zespołu.
13. W przypadku gdy kryterium określone w ust. 12 nie spowoduje zróżnicowania pozycji Uczestników
indywidualnych - wtedy o wyższej pozycji decyduje wcześniejszy moment aktywacji konta Uczestnika w
Serwisie Internetowym.
14. Ostateczny wynik poszczególnych Klasyfikacji ustalany jest na dzień 11 listopada 2016r.
15. Nagrody otrzymują zwycięzcy każdej ostatecznej Klasyfikacji.
16. Niezależnie od nagród określonych w ust. 15 przyznawane są losowo nagrody dla wybranych Uczestników
oraz Zespołów, którzy zdobędą co najmniej jeden kraj. Daty losowań Organizator ogłasza w Serwisie
Internetowym.
17. Organizator może określić oraz ogłosić w Serwisie Internetowym inne nagrody przyznawane w związku z
prowadzeniem Klasyfikacji i Rankingów a także wyznaczać kryteria, zasady i terminy ich przyznawania.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do automatycznej lub manualnej weryfikacji rejestrowanych wyników
pod kątem ich wiarygodności, a także usunięcia Uczestnika lub Zespół z Konkursów w przypadku wykrycia
nieprawidłowości i nieprawdziwych danych związanych z rejestracją wyniku.
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§5
Konkurs 4
Move Week – Europejski Tydzień Ruchu
1. W ramach Konkursu 4 klasyfikowani są Uczestnicy indywidualni którzy podejmą aktywność jako tzw.
„Agenci Ruchu” w ramach akcji MOVE Week, które jest częścią kampanii NowWeMOVE, w połączeniu z
„Europejskim Tygodniem Sportu”, prowadzonych na zasadach określonych na stronach internetowych:
www.poland.moveweek.eu oraz www.moveweek.eu
2. Ostateczny wynik Konkursu 4 ogłaszany jest w dniu 30 czerwca 2016r.
3. Szczegółowe zasady Konkursu 4, w tym kryteria wyboru zwycięzców określone są na stronach
internetowych: www.poland.moveweek.eu oraz www.moveweek.eu
4. Zwycięzcy Konkursu nr 4 otrzymują nagrody.
§6
Konkurs 5
Konkurs Foto&wideo #DLAczego
1. W ramach Konkursu nr 5 klasyfikowani są Uczestnicy indywidualni, którzy zrobią zdjęcie lub stworzą film
video związany z jakąkolwiek jego lub innej znanej mu osoby aktywnością w Konkursach 1, 2, 3 lub 4 a
następnie je umieszczą w Serwisie Internetowym, na podstronie www.polskagonieurope.pl lub w serwisie
internetowym Instagram na koncie PGE w okresie od dnia 23 maja 2016r do dnia 11 listopada 2016r wraz
z opisem powodu (celu), dla którego podejmują aktywność fizyczną („#DLAczego”)
2. W Konkursie przyznawana jest nagroda główna na najlepsze zdjęcie lub film oraz nagrody dodatkowe dla
najbardziej popularnych zdjęć lub filmów wybieranych przez uczestników kampanii PGE (Nagroda
Społeczności).
3. Nie prowadzi się odrębnych klasyfikacji zdjęć oraz filmów video. Ocena zdjęcia oraz filmu video
dokonywana jest łącznie z tekstem #DLAczego.
4. Ostateczny wynik Konkursu 5 ogłaszany jest w dniu 11 listopada 2016r.
5. Szczegółowe zasady Konkursu 5, w tym kryteria wyboru zwycięzców określone są są w Serwisie
Internetowym, na podstronie www.polskagonieurope.pl.
6. Zwycięzcy Konkursu 5 otrzymują nagrody.
ROZDZIAŁ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSACH
§7
Rejestracja i Generalne Zasady Uczestnictwa
1. Udział w Konkursach jest bezpłatny oraz dobrowolny.
2. Zgłoszenie Uczestnika wymaga podania następujących informacji o Uczestniku:
a) imię i nazwisko oraz nazwę użytkownika (pseudonim);
b) adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod, miejscowość);
c) telefon kontaktowy;
d) adres e-mail;
e) data urodzenia;
f) przynależność do Zespołu (opcjonalnie);
g) wskazanie Konkursu lub Konkursów oraz Klasyfikacji, w których zamierza brać udział.
3. Zgłoszenie Zespołu wymaga odrębnej rejestracji i aktywacji konta. Postanowienia §1 stosuje się
odpowiednio.
4. Zgłoszenie Zespołu wymaga podania następujących informacji:
a) nazwy Zespołu;
b) członków Zespołu, w tym wskazania jednej osoby jako kapitana;
c) nazwy, danych adresowych i identyfikacyjnych firmy (w przypadku Zespołów firmowych);
d) wskazanie Klasyfikacji, w których Zespół zamierza brać udział
5. Organizator może wprowadzić dodatkowe elementy Zgłoszenia, niż określone w ust. 2 i 4.

Strona 3 z 7

6. Rejestracja Zespołu wymaga uprzedniej rejestracji jego członków jako Uczestników indywidualnych. W
trakcie procedury rejestracji Zespołu istnieje możliwość równoległego dokonywania rejestracji członka
Zespołu jako Uczestnika indywidualnego. Członek Zespołu musi potwierdzić na swoim koncie
indywidualnym przynależność do Zespołu.
7. Członkowie Zespołu mogą być dodawani w każdym czasie w ramach limitu liczby członków określonego
Regulaminem. Członek zespołu może być wykreślony i zamieniony na inną osobę.
8. Czynności w imieniu Zespołu dokonuje kapitan. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia Organizatora
dotyczące Zespołu kierowane są do kapitana. Kapitan odpowiada za komunikację wewnątrz Zespołu.
Kapitanem domyślnie jest osoba zgłaszająca Zespół. Kapitan może być zmieniony w każdym czasie na
innego członka Zespołu.
9. Przez firmę, o której mowa powyżej, rozumie się osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą
osobowości prawnej lub przedsiębiorcę. Członkiem Zespołu firmowego może być pracownik, członek jej
organu lub osoba stale współpracują z firmą na podstawie innego tytułu prawnego. Organizator zastrzega
sobie prawo weryfikacji powiązania Zespołu firmowego z firmą oraz powiązania członków Zespołu z firmą.
10. Formularz powinien być wypełniony w sposób kompletny. Brak jakiegokolwiek elementu powoduje
nieuwzględnienie w Konkursie nadesłanego zgłoszenia.
11. Wraz z aktywacją konta Uczestnik lub Zespół rozpoczyna swój udział w jednym lub kilku Konkursach lub
Klasyfikacjach wskazanych w Formularzu. Uczestnik lub Zespół może w późniejszym czasie uzupełniać
Zgłoszenie o inne Konkursy i Klasyfikacje. Nie jest możliwe wycofanie się z Konkursu czy Klasyfikacji.
12. Uczestnik Konkursu wysyłając Formularz oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin oraz wszystkie
warunki uczestnictwa w Konkursach.
§8
Szczególne Zasady Dotyczące Konkursu 5
1. Przesłanie wypełnionego Formularza za pośrednictwem Serwisu Internetowego z oznaczeniem Konkursu
5 lub późniejsza modyfikacja Formularza polegająca na oznaczeniu Konkursu 5, jest równoznaczne z
oświadczeniem, iż:
a) zgłoszona do Konkursu 5 praca fotograficzna lub film video wraz z tekstem #DLAczego („Utwór”,
„Dzieło”) jest autorstwa Uczestnika i przysługuje mu do niej całość praw autorskich osobistych i
majątkowych;
b) Uczestnik posiada zgodę osób widniejących na przesłanych Utworach na rozpowszechnianie ich
wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, także
podawanych do publicznej wiadomości na portalach internetowych i w wydawnictwach
Organizatora, oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora;
2. Uczestnik Konkursu 5 jednocześnie udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej do swoich Utworów na rzecz
Organizatora bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach
eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania Utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i re-emitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
oraz jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze
przekształcanie, przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów Utworu; wielokrotne publikowanie
(oraz publikowanie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania Uczestnika) w materiałach promocyjnych
związanych z PGE i PGŚ (tegorocznej i każdej następnej edycji PGŚ), w wydawnictwach a także na
stronach internetowych Organizatora oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych
Organizatora.
3. Zgłoszone do Konkursu fotografie muszą być w formacie 4x3 (np. 640x480)px, a wielkość przesyłanego
pliku nie może przekroczyć 25MB. Uczestnik nagrodzonego Utworu zobowiązuje się do przesłania na
prośbę Organizatora zdjęcia w rozdzielczości pozwalającej na wydruk dobrej jakości.
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4. Zgłoszone do Konkursu filmy video muszą być w postaci linku do strony internetowej. Uczestnik
nagrodzonego Utworu zobowiązuje się do przesłania na prośbę Organizatora filmu w rozdzielczości
pozwalającej na emisję dobrej jakości.
5. Zabronione jest składanie Dzieł sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami - takie zgłoszenia nie będą
brały udziału w Konkursie 5. O tym, że praca narusza powyższe zasady decyduje ocena Organizatora.
6. W Konkursie mogą brać udział jedynie te Utwory, które nie zostały nigdzie opublikowane i nie wygrały
żadnego innego konkursu fotograficznego ani konkursu filmowego lub literackiego.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Dzieł, które nie spełniają warunków Konkursu.
8. Wybór najlepszego Utworu dokona jury wybrane i zebrane przez Organizatora.
ROZDZIAŁ 4
NAGRODY W KONKURSACH
§9
Oznaczenie Nagród
Organizator przewiduje przekazanie zwycięzcom Konkursów, Klasyfikacji oraz Rankingów, a także innym
Uczestnikom nagród rzeczowych i pieniężnych. Nagrody określone są w Serwisie Internetowym.
§10
Przekazanie Nagród
1. Uprawnieni do otrzymania nagrody zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni
roboczych od daty rozstrzygnięcia danego Konkursu, na adres e-mail i telefonicznie.
2. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane uprawnionym Uczestnikom w terminie nieprzekraczającym 30 dni
od daty ogłoszenia wyników na adresy wskazane w Zgłoszeniach. Nagrody dla Zespołów prywatnych
przekazywane są na adres kapitana Zespołu. Nagrody dla Zespołów firmowych przekazywane są na adres
firmy podany w Zgłoszeniu. Organizator nie bierze odpowiedzialności za faktyczny podział lub sposób
wykorzystania nagrody przez członków Zespołu.
3. W przypadku nagród rzeczowych Uczestnicy, otrzymają dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości
11,11% wartości nagrody rzeczowej w zaokrągleniu do pełnych złotych, chyba że nagroda podlega
zwolnieniu z podatku dochodowego. Dodatkowe nagrody pieniężne przewidziane przez Organizatora nie
będą wypłacone uprawnionym Uczestnikom, lecz pobrane (potrącone) przez Organizatora jako
zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
(tekst jednolity: Dz.U.2012.361 ze zm.), z tytułu łącznej wartości nagród (rzeczowej i dodatkowej nagrody
pieniężnej) wygranych w Konkursie przez danego Uczestnika lub Zespół. W przypadku nagród dla
Zespołów Organizator przyjmuje, że wartość nagrody przypada każdemu członkowi Zespołu w równych
częściach.
4. Jeżeli dwóch lub więcej Uczestników lub Zespołów będzie uprawnionych do otrzymania tej samej nagrody
- wtedy o przyznaniu nagrody decyduje losowanie, chyba że nagroda jest podzielna. Organizator dołoży
należytej staranności, aby w przypadku losowania ten Uczestnik lub Zespół który nie został wskazany w
losowaniu do otrzymania nagrody otrzymał także nagrodę. Organizator nie gwarantuje jednak w takim
przypadku przyznania nagrody o zbliżonej wartości.
ROZDZIAŁ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§11
Odpowiedzialność Organizatora
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak otrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika
Formularza z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie
administratora serwera.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień
Regulaminu, w szczególności jeżeli w ramach Konkursu 5 otrzymane Dzieła będą naruszać prawa osób
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3.
4.
5.
6.

trzecich, będą sprzeczne z dobrymi obyczajami albo będą opisywać lub obrazować sytuacje lub zdarzenia,
które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia i ludzi oraz zwierząt. Organizator zastrzega sobie
prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z
niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie
Uczestnika.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z
Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
Nagrody w Konkursach nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji jej
jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do producenta nagrody lub sprzedawcy
zgodnie z właściwymi przepisami.
§12
Postanowienia Inne

1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w Serwisie Internetowym.
2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez
Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób,
3. Przesyłając Zgłoszenie do jakiegokolwiek Konkursu poprzez Serwis Internetowy Uczestnik potwierdza, iż
akceptuje Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.
4. Uczestnik poprzez udział w Konkursie lub Konkursach wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i PGE oraz w celach marketingowych Organizatora.
Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz.U.2015.2135 ze zm.) jest Organizator.
5. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursów oraz PGE w tym wykonania
zobowiązań Organizatora wobec Uczestników oraz w celu wysyłania informacji handlowych i
marketingowych środkami komunikacji elektronicznej związanej z działalnością serwisów prowadzonych
przez Organizatora oraz informacji o zmianach w funkcjonowaniu serwisów. Informacje dotyczące
Uczestników mogą być przekazane do Urzędu Skarbowego, kurierowi oraz innym uprawnionym organom,
na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych
danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia
danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w
Konkursie.
6. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie lub umieszczą
nieprawdziwe informacje lub dane, zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursach.
Wykluczenie Uczestnika będącego członkiem Zespołu, skutkuje wykreśleniem Zespołu.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu oraz odwołanie wszystkich lub niektórych
Konkursów, Klasyfikacji albo Rankingów.
8. Regulamin został przyjęty przez Zarząd Organizatora w dniu 8 maja 2016r, ogłoszony w Serwisie
Internetowym w dniu 23 maja 2016r oraz wchodzi w życie z dniem 23 maja 2016r.
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ZAŁĄCZNIK NR1 DO REGULAMINU KONKURSÓW „POLSKA GONI EUROPĘ”
KONKURSY 1-3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Stolica

Kraj

odległość

km

Berlin
Praga
Wilno
Kopenhaga
Bratysława
Wiedeń
Budapeszt
Ryga
Sztokholm
Zagrzeb
Lublana
Tallin
Helisinki
Amsterdam
Bukareszt
Bruksela
Luksemburg
Sofia
Londyn
Paryż
Rzym
Dublin
Valetta
Ateny
Nikozja
Madryt
Lizbona

Niemcy
Czechy
Litwa
Dania
Słowacja
Austria
Węgry
Łotwa
Szwecja
Chorwacja
Słowenia
Estonia
Finlandia
Holandia
Rumunia
Belgia
Luksemburg
Bułgaria
Wlk. Brytania
Francja
Włochy
Irlandia
Malta
Grecja
Cypr
Hiszpania
Portugalia

65
128
149
223
236
243
283
340
500
556
583
645
661
692
786
798
828
944
1018
1043
1270
1351
1571
1593
1881
2145
2650

km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
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