
 
ZASADY GRYWALIZACJI – ROWEROWE WYZWANIE RADIA ZET 

 

Cześć tu Aga i Robert z Dzień Dobry Bardzo w Radiu ZET  

Cieszymy się, że podjąłeś nasze wyzwanie. To właśnie w tym miejscu zaczyna się Twoja 

niesamowita rowerowa przygoda. Właśnie od tej chwili Twoje endorfiny zaczną sprawiać, że 

poczujecie się lepiej, a stres zniknie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.  

Na każdym etapie trasy Radio ZET będzie razem z Tobą i będzie Cię dopingować!  

Życzymy Ci powodzenia i pamiętaj, że każdego dnia z przyjemnością powiemy Ci Dzień Dobry 

Bardzo! 

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, bo 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 psychiczne! 

 

 



 
DLA NAJBARDZIEJ WYTRWAŁYCH MAMY NIESPODZIANKI! 

Każdy kto pokona przewidziane w wyzwaniu 400 km otrzyma od Szymona Majewskiego 

misję specjalną! Jaką? Przekonasz się po przejechaniu 400 km   

Pierwsze 30 osób, które je wykona do 30 kwietnia i wyśle nam rozwiązanie na adres 

contact@activy.pl otrzyma od nas pakiet czerwonych rowerowych gadżetów Radia ZET,  

w skład których wchodzi: bidon, etui na telefon do roweru, wodoodporny – odblaskowy 

pokrowiec na plecak, dzwonek rowerowy, opaska odblaskowa.  

Dla pierwszych 3 osób mamy też coś extra! 

Wierzymy, że te upominki zaprzyjaźnią się z Tobą i Twoim rowerem  
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