
Reguły 

 
Punkty: 

Wygra drużyna, która otrzyma największą ilość punktów. Punkty można zdobyć lub stracić dwoma 

sposobami: 

- Za poprawnie/ nie poprawnie odgadywanie zadania i za zrobienia selfie obok niego 

- Za zakończenia zadania w określonym czasie 

 

Zagadki i selfie 
 

Zawody składają się z XX zadań, za wykonanie których jest przyznana różna liczba punktów:  

XX pytań za 5 punktów 

XX pytań za 10 punktów 

XX pytań za 15 punktów 

XX pytań za 20 punktów 

 

Uczestnicy nie muszą odgadnąć wszystkie zagadki. Drużyna, która zakończy grę, ma obowiązek 

pokazać selfie z numerem zadania. Na selfie wraz z wykonanym zadaniem powinny również być 

członkowie drużyny.  

 

 

Czas trwania zawodów 

 
Data zawodów: 27-28 października 2018 

Czas trwania: 120 minut od rozpoczęcia zawodów 

Dodatkowe punkty drużyna otrzyma, jeżeli dobiegnie szybciej, niż za 120 minut, 1 dodatkowy punkt 

za każdą minutę, zaczynając od 90 minuty od początku.  

Na przykład, jeżeli drużyna dobiegnie za 105 minut, to otrzyma dodatkowo 15 punktów. Jeżeli 

drużyna dobiegnie za 119 minut, to otrzyma dodatkowo 1 punkt. 

 

Drużyna traci jeden punkt za każdą minutę opóźnienia, zaczynając od 120 minut od początku. 

Na przykład, jeżeli drużyna dobiegnie za 130 minut - odejmuje się 10 punktów. 

 

Start zawodów 

 
Każdy zespół przed startem otrzymuje: 

 

a) informacje, jak zachować zdjęcia z odpowiedziami na zagadki 

b) 2 sim karty z Internetem 

c) Listę zadań 

 

 

Udzielanie odpowiedzi na zagadki 

 
Robiąc zdjęcie obok z zagadką, zdjęcie z numerem zagadki trzeba wrzucić na chmurę Google Drive 

(szczegółowa informację zostaną podaną przed rozpoczęciem zawodów) 

 

 

Inne zasady i nagrody 



 

a) Rejestracja na zawody trwa od 17 września 2018 r. do 14 października 2018 r., 23:59 

b) Zwycięzcy pierwszego etapu konkursu zostaną wybrani losowo 15 października 2018г. W 

celu wzięcia udziału w grze trzeba wykonać zadanie – zrobić wideo prezentacje drużyny, 

która będzie trwała do 30 sekund i przesłać link z wideo na adres mailowy: 

ecolinesrace2017@gmail.com. Wideo zwycięzców zostanie umieszczone na profilu 

ECOLINES na Facebook. Ze zwycięzcami skontaktujemy się telefonicznie albo za pomocą e-

mail 

c) W zawodach biorą udział 5 wybranych drużyn, które składają się z 2 osób 

d) Pod czas rejestracji każdy uczestnik oświadcza, że jest pełnoletni 

e) Rejestrując się, potwierdzasz, że twój zespół będzie w stanie jechać 27 października 2018 r. Z 

Warszawa Centralna o 06:00. I z powrotem do Warszawy Zachodniej 28 października 2018. o 

14:00 ( Autokar przyjeżdża na przystanek  Warszawa Zachodnia o 21:40). Podróż tam i z 

powrotem sponsoruje ECOLINES 

f) Pod czas rejestracji wyrażasz zgodę na noszenie znaku firmowego ECOLINES, 

przygotowanego wcześniej. 

g) Biorąc udział w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę, na wykorzystanie twoich danych 

osobowych ( imię, nazwisko, adres e-mail, telefon), oraz na przestrzeganie określonych reguł i 

decyzji organizatorów 

h) Dla udziału w zawodach jest niezbędne posiadanie smartfonów. Kartę SIM udzielają 

organizatorzy. 

i) Nagrody dla zwycięzców 

a. Podróż oraz pobyt w wybranej przez zwycięzcę europejskiej stolicy 

b. Bezpłatna podróż w dowolnym kierunku oferowanym przez nas 

c. Podróż do Łotwy, Ukrainy, Białorusi, Niemiec, Czech, Litwy 

 

 

j) Wykorzystać nagrody można w okresie od 15.09.2018 do 15.12.2018 i od 11.01.2019 do 

11.04.2019 

k) Organizatorzy zastrzegają prawo do zmiany warunków zawodów 


