Rywalizuj o Puchar Rowerowej Stolicy Polski.
Tweetnij
Nasze miasto jest jednym z 25 miast, które przystępują do organizowanej po raz pierwszy ogólnopolskiej
rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski.
Do akcji zgłosiło się 25 miast prezydenckich m.in.: Białystok, Bydgoszcz, Inowrocław, Kielce, Łódź. Chcemy wspólnie
propagować aktywny wypoczynek i turystykę rowerową, promować jazdę rowerem, jako alternatywny środek transportu
oraz wdrażać ideę smart city w miastach.
Rywalizacja organizowana jest przez Miasto Bydgoszcz i potrwa od 1 do 30 września, ale już dzisiaj zachęcamy do pobrania
bezpłatnej aplikacji i korzystania z przygotowanych funkcjonalności. Dzieci, seniorzy, całe rodziny mogą przez wakacje
przygotowywać się do rowerowej rywalizacji, by przez cały wrzesień wsiadając na rower i włączając aplikację zdobywać
punkty dla swojego miasta. Zwycięskie miasto otrzyma zaszczytny tytuł „Rowerowej Stolicy Polski” i otrzyma przechodni
„Puchar Rowerowej Stolicy Polski”.
W przypadku wygranej trzy razy z rzędu, Puchar zostanie na stałe w posiadaniu zwycięskiego miasta. Każde miasto ma
szansę, bo ilość przejechanych kilometrów będzie dzielona przez liczbę mieszkańców. Puchar trafi do najaktywniejszych, a
nie największych!
Oprócz Pucharu przewidziane są także nagrody. W klasyfikacji ogólnej dla trzech najlepszych zawodników i zawodniczek
nagrody gwarantuje główny Organizator, natomiast dla osób które wykręcą największą ilość kilometrów lokalnie Miasto
Grudziądz również przewiduje upominki.

Zasady zabawy są proste. Pobieramy darmową aplikację mobilną ROWEROWA STOLICA POLSKI ze sklepów - Google Play
(Android) oraz Apple Store (iOS), wybieramy miasto, dla którego będziemy kręcić kilometry i korzystamy z przygotowanych
opcji. Aplikacja działa na terenie całego świata, dlatego każdy uczestnik, bez względu na miejsce, w którym się znajduje,
może kręcić kilometry dla swojej drużyny.
Będzie można także uczestniczyć w rywalizacji grupy utworzonej w ramach miasta. Wtedy rywalizacja będzie rozgrywała
się bezpośrednio w danym mieście tworząc niezapomniane sportowe emocje!
W ramach aplikacji możemy śledzić swoje treningi – przebyty dystans, czas, spalone kalorie, trasy, a zadowalające efekty
publikować na portalach społecznościowych.
Podejmowanie wyzwań wciąga, a w aplikacji daje również wymierne korzyści. Za ich realizację użytkownicy otrzymają

dodatkowe punkty, które wymienią na zniżki i nagrody u partnerów akcji. Ponadto, w aplikacji postawisz sobie swoje
własne cele, a za ich realizację otrzymasz odznaczenia, którymi pochwalisz się znajomym. Co więcej, pod ręką dostępna
jest aktualna prognoza pogody – dzięki niej może się okazać, że dzisiaj jest idealna pora na rower.
Dzięki udziałowi w akcji, każde miasto otrzyma także tzw. „mapę ciepła”, która w sposób szczegółowy pokaże jakimi
drogami, ścieżkami czy szlakami poruszali się uczestnicy rywalizacji. Co z pewnością ułatwi w przyszłości odpowiednie
planowanie nowych ścieżek rowerowych czy małej infrastruktury rowerowej w naszym mieście.
Więcej szczegółów już wkrótce.

Udział w zabawie będzie dla uczestników całkowicie bezpłatny!
Nakręćmy się na rower!
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