
 
 
Witaj w drugiej, majowej edycji Rowerowego Wyzwania Radia ZET! 
Na majowe wycieczki rowerowe zapraszają Cię Agnieszka Kołodziejska i Robert Karpowicz. 
Posłuchaj, co mają Ci do powiedzenia - link 
Na start 🎁🎁 dla Ciebie! Zajrzyj do ZASAD w aplikacji Activy  

DODATKOWE INFORMACJE 

1. W zakładce CEL możesz sprawdzić  na jakim etapie wyzwania już jesteś i co jeszcze 
przed Tobą. 

2. Obiecywaliśmy, że będziemy z Tobą na każdym etapie trasy. Tak też będzie   
Ekipa Radia ZET będzie Ci towarzyszyć na wszystkich poziomach wyzwania. 

3. Aby Twoje dokonania były zaliczone, pamiętaj że musisz zmieścić się w czasie trwania 
wyzwania (czyli przed godziną 23:59). Trasy wgrywane z urządzeń GPS (Garmin, 
Polar) oraz aplikacji Strava połączonej z Activy powinny zostać załadowane przed 
końcem edycji. Tylko nie czekaj do ostatniej chwili  chcemy szybko poznać Twoje 
dokonania 

4. W aplikacji na bieżąco możesz sprawdzać swoje wyniki rankingu klasyfikacji 
generalnej. Tylko pamiętaj, największe zwycięstwo to…Twoje zdrowie!  

5. W zakładce Mój Profil znajdziesz wszystkie Twoje dokonania, niezależenie od naszego 
wyzwania. Statystki widoczne w zakładce Rankingów mogą się od nich różnić, 
ponieważ uwzględniają tylko Twoje aktywności wykonane w trakcie aktywnych edycji 
konkursu. 

6. Jeśli łączysz aplikację Activy z urządzeniami Garmin, Polar lub ze Stravą pamiętaj, że w 
Activy pojawiają się jedynie trasy wykonane od momentu połączenia obu aplikacji. 
Twoje historyczne dokonania sprzed połączenia nie zostaną uwzględnione, nawet 
jeśli zostały wykonane.  
 

Ostatnie i najważniejsze… Wszystkiego dobrego. Jedź ostrożnie i pamiętaj, że warto dbać o 
swoje zdrowie! 

 

PODEJMIJ WYZWANIE, BĄDŹ AKTYWNY I ODBIERAJ NAGRODY!  

Przegapiłeś pierwsze wyzwanie? Nic straconego! W maju podbijamy stawkę  

Dla 3 osób, które w czasie wyzwania wykręcą najwięcej kilometrów mamy piękne czerwone 
rowery miejskie   

Jako, że tym razem w wyzwaniu poza rywalizacją indywidualną, bawimy się również w 
wyścigu między województwami. Dla 3 najlepszych i najbardziej zaangażowanych 



 
przedstawicieli z każdego województwa mamy pakiet czerwonych rowerowych gadżetów 
Radia ZET. W skład, których wchodzi bidon, etui na telefon na rower, woododporny – 
odblaskowy pokrowiec na plecak, dzwonek, opaska odblaskowa . 

Odchodząc jednak od nagród, pamiętajcie że dla nas każdy z Was, kto podejmuje aktywność 
jest zwycięzcą!  

 

 
 

 


