
CELE ZAWODÓW

Zawodnik sam decyduje o terminie i długości swojej aktywności sportowej. Warunkiem zaliczenia aktywności jest 
zarejestrowanie swojej aktywności między datą rozpoczęcia i zakończenia zawodów.

System akceptuje tylko pliki zapisane w trakcie trwania zawodów, tj od 01/07/2021 godz. 5:00 do 31/08/2021 
godz. 22:00
Każdy zawodnik zostaje przydzielony do odpowiedniej kategorii wiekowej. Kategoria wiekowa przydzielana jest 
według roku urodzenia zawodnika.

Zapisany plik w formacie GPX lub TCX należy dodać za pomocą panelu zawodnika systemu viks – sprawdź jak dodać 
plik w zakładce POMOC na stronie viks.pl . Wyniki można również przesyłać jako zrzut ekranu lub zdjęcie zegarka 
sportowego na email wyniki@viks.pl.

Prawo do udziału w rywalizacji ma każda osoba która ukończyła 18 lat.

• połączenie sportowej rywalizacji z zabawą, rekreacją i wypoczynkiem,

Z listy dostępnych zawodów należy wybrać SZCZĘŚLIWA ÓSEMKA, oraz jeden z dostępnych pakietów startowych.

Aby wziąć udział w rywalizacji / zawodach należy zarejestrować darmowe konto w systemie viks, na stronie 
internetowej viks.pl. 

Regulamin zawodów 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Każdy poprawnie zarejestrowany zawodnik otrzyma dostęp do oprogramowania viks.pl.

• popularyzacja aktywności fizycznej na zewnątrz,

SZCZĘŚLIWA ÓSEMKA

Zawody odbywają się w trybie wirtualnym i zaczynają się 01/07/2021 a kończą 31/08/2021.

• zachęcanie do zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji,

ZAWODY ORGANIZOWANE SĄ PRZEZ:

Dyscyplinę w rywalizacji wybiera jej uczestnik, można wybrać tylko jedną dyscyplinę i w tej dyscyplinie zawodnik 
zostanie sklasyfikowany.

• promowanie regionalnych szlaków, tras, szczególnych miejsc oraz miejscowości.

Rachunek bankowy: Alior Bank Spółka Akcyjna
Konto: 66249000050000453086082514

SZCZEGÓŁY RYWALIZACJI

Zawody polegają na pokonaniu dystansu 8KM.

Studio IKS Karolina Wasilewski ul. Druhny Zjawy 7, 27-200 Starachowice
NIP 6641851858, Regon: 260731475

Aby dodać swoją aktywność do systemu viks, należy zainstalowac aplikację VIKS dostępna w sklepie Google Play 
lub zapisać przebytą trasę za pomocą dowolnej aplikacji która pozwala wygenerować plik pokonanej trasy w 
formacie GPX lub TCX (przykładowe aplikacje: Strava, MapMyRide, MapMy Run, Ride with GPS, Komoot …).



REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje związane z nieprawidłowościami dotyczącymi działania oprogramowania i procesu rejestracji 
na zawody należy zgłaszać administratorowi systemu wysyłając wiadomość email na adres kontakt@viks.pl

Rezygnacja uczestnika z udziału w zawodach na które się zarejestrował jest możliwa tylko do czasu rozpoczęcia 
zawodów. Pakiety startowe opłacone do tego terminu zostaną zwrócone na konto zawodnika. Aby zgłosić chęć 

Organizator dołoży wszelkich starań aby dostarczyć pakiety startowe zawodnikowi w terminie i aby ich jakość nie 
budziła wątpliwości. Jeśli Zawodnik uzna, że otrzymany pakiet startowy jest uszkodzony lub wadliwy powinien taką 
informację zgłosić organizatorowi drogą mailową na adres zawody@viks.pl Wszelkie zgłoszenia zostaną 
rozpatrzone w terminie do 14 dni.

Klasyfikacja zawodników odbywa się w kategorii OPEN oraz w kategorii wiekowej zawodnika odpowiednio dla 
kobiet i mężczyzn.

ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW

Zawody zostają zakończone automatycznie 31/08/2021 o godzinie 22:00. Wyniki wszystkich zawodników zostaną 
podliczone i system viks wygeneruje pełna tabelę z wynikami wszystkich zawodników. Klasyfikacja końcowa 
zostanie podzielona wg dostępnych dyscyplin i  kategorii.

Organizator zawodów zezwala na udział w rywalizacji osobom niepełnoletnim, warunkiem udziału w rywalizacji 
jest zapewnienie opieki osoby pełnoletniej podczas wykonywania aktywności fizycznej przez osobę nieletnią. 
Opiekun osoby nieletniej odpowiada za jej bezpieczeństwo oraz ewentualne szkody na osobach i mieniu.

PAKIETY STARTOWE

W zawodach dostępne są następujące pakiety startowe:

W związku z wirtualnym charakterem rywalizacji zawodnik sam decyduje o terminie i miejscu swojej aktywności 
fizycznej. W związku z tym to Zawodnik sam odpowiada za bezpieczeństwo swoje i innych podczas rejestracji 
aktywności fizycznej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

B - Pakiet NA MEDAL S8 - koszt 45 zł
Pakiet udostępnia pełen dostęp do panelu zawodnika – Zarządzanie zawodami i statystyk. Dodatkowym 
elementem pakietu jest solidny odlewany medal o rozmiarze 50x80mm

Zawodnik biorący udział w rywalizacji oświadcza że jest świadomy zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie 
wiążą się z udziałem w zawodach i ponosi z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność. 

Organizator zawodów nie odpowiada za żadne szkody na osobach i mieniu wyrządzone przez zawodnika podczas 
rywalizacji w zawodach.

Po zakończeniu zawodów na stronie viks.pl pojawi się pełna klasyfikacja z wynikami poszczególnych zawodników. 

A - Pakiet VIKS FREE – darmowy
Pakiet udostępnia pełen dostęp do panelu zawodnika – Zarządzanie zawodami i statystyk.

C - Pakiet ZWYCIĘZCY S8 - koszt 55 zł
Pakiet udostępnia pełen dostęp do panelu zawodnika – Zarządzanie zawodami i statystyk. Dodatkowym 
elementem pakietu jest solidny odlewany medal o rozmiarze 50x80mm oraz wielofunkcyjny komin od viks.

Zawodnik oświadcza, że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do wzięcia udziału w zawodach.



Organizator zaznacza, iż na podstawie art. 38 pkt. 12 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy 
zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy 
o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie 
oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

W celu poprawnego korzystania z oprogramowania Zawodnik powinien korzystać z przeglądarki internetowej: 
Chrome, Microso� Edge, FireFox, Opera.
Ze względów bezpieczeństwa zalecamy korzystać z najnowszej dostępnej wersji przeglądarki.
Aby sprawnie korzystać z systemu należy posiadać łącze internetowe o prędkości min. 512kB/s

W celu korzystania z aplikacji VIKS należy posiadać urządzenie mobilne z zainstalowanym systemem Android 
minimum 8.0. Urządzenie musi posiadać opcje lokalizacji GPS.

rezygnacji z zawodów należy przesłać wiadomość na adres zawody@viks.pl

WYMAGANIA TECHNICZNE

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny. 
Organizator poinformuje Zawodnika o zmianach w Regulaminie za pośrednictwem danych z Konta użytkownika lub 
poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie zawodów.
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