
 

 

„WYBIEGAJ SPRZĘT SPORTOWY DLA SWOJEJ SZKOŁY” 
 

I. ORGANIZATOR 
Organizatorem akcji „WYBIEGAJ SPRZĘT SPORTOWY DLA SWOJEJ SZKOŁY” jest  
Akademicki Związek Sportowy Warszawa, siedzibą w Warszawie przy ul. Szpitalnej 5/19, 
00-031 Warszawa. Akcja jest integralną części wydarzenia sportowego TEST COOPERA DLA 
WSZYSTKICH organizowanego także przez AZS Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące 
Testu Coopera dla wszystkich znajdują się na oficjalnej stronie wydarzenia: 
www.testcoopera.pl 
 
II. CEL ZAWODÓW 
• zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej poprzez start w TEŚCIE COOPERA 

DLA WSZYSTKICH, 
• popularyzacja biegania oraz aktywności fizycznej wpływającej na wszechstronny 

rozwój zdolności ruchowych, 
• zbadanie poziomu kondycji uczestników Testu Coopera dla Wszystkich i zachęcenie ich 

do regularnego uprawiania sportu, 
• promowanie zdrowego trybu życia, 
• budowanie lokalnych więzi społecznych: budowanie więzi ze szkołą/uczelnią zarówno 

w gronie dzieci, rodziców jak i nauczycieli. Wszyscy mamy wpływ na to jak szkoła 
wygląda – wspólnie walczymy o sprzęt sportowy dla szkoły, z którego będą mogły 
korzystać dzieci i młodzież. 

 
III. UCZESTNICTWO 

1. Prawo startu w Teście Coopera dla Wszystkich przysługuje każdej osobie, która wypełni 
formularz zgłoszeniowy zamieszony na stronie www.testcoopera.pl. UWAGA osoby 
niepełnoletnie muszą posiadać zgodę prawnego opiekuna do udziału w akcji – 
oświadczenie dostępne jest również na stronie www.testcoopera.pl 

2. W celu wzięcia udziału w akcji: „WYBIEGAJ SPRZĘT SPORTOWY DLA SWOJEJ SZKOŁY” 
należy zgłosić się do udziału w Teście Coopera dla Wszystkich organizowanych w 
Warszawie w następujących dzielnicach / miejscach: 

• URSUS – 08.05.2022 r. OSiR Ursus, ul. Sosnkowskiego 3,  godz. 10.00-16.00 

• BEMOWO – 21.05.2022 r. SP 364, ul. Andriollego 1, godz. 10.00-16.00 

• BIELANY – 28.05.2022 r. AWF Warszawa, ul. Marymoncka 34, godz. 9.00-15.00 

• WOLA – 11.06.2022 r. SP 388, ul. Deotymy 25/33, godz. 10.00-16.00 
3. Każda osoba biorąca udział w akcji „WYBIEGAJ SPRZĘT SPORTOWY DLA SWOJEJ 

SZKOŁY” może wystartować dowolną liczbę razy w każdej lokalizacji, ale tylko jeden 
start w każdym z miejsc wymienionych w pkt. III.2 będzie brany pod uwagę w 
klasyfikacji końcowej. 

4. Każda osoba biorąca udział w akcji „WYBIEGAJ SPRZĘT SPORTOWY DLA SWOJEJ 
SZKOŁY” w zgłoszeniu internetowym dostępnym na stronie www.testcoopera.pl, 
w polu szkoła/uczelnia/drużyna musi wpisać nazwę szkoły, dla której biegnie, wpisuje: 
nazwę i nr szkoły podstawowej / gimnazjum / liceum / technikum / szkoły zawodowej 
/ szkoły policealnej / uczelni wyższej / lub inną jednostkę oświatową, w formacie 

http://www.testcoopera.pl/


 

 

(SP/LO następnie NUMER, np. SP53, ewentualnie skrócona nazwa uczelni, np. UW, 
AWF itd.) zwaną dalej Szkołą. 

 
IV. PUNKTACJA 

1. W ramach akcji „WYBIEGAJ SPRZĘT SPORTOWY DLA SWOJEJ SZKOŁY” prowadzona jest 
oddzielna klasyfikacja dla każdego wydarzenia (wymienione w pkt. III.2.).  

2. Za każdą osobę, która przebiegnie test i jej wynik zostanie wpisany do systemu 
internetowego (wyniki on-line), szkole (której nazwa będzie widniała przy nazwisku ) 
zostanie przyznany jeden punkt. 

3. Każda osoba biorąca udział w akcji „WYBIEGAJ SPRZĘT SPORTOWY DLA SWOJEJ 
SZKOŁY” może wystartować dowolną liczbę razy w każdej lokalizacji, ale tylko jeden 
start w każdym z miejsc wymienionych w pkt. III.2 będzie brany pod uwagę w 
klasyfikacji końcowej. 

4. O zwycięstwie w akcji „WYBIEGAJ SPRZĘT SPORTOWY DLA SWOJEJ SZKOŁY” decyduje 
większa liczba zdobytych punktów przez daną szkołę. 

5. W przypadku osiągnięcia przez dwie lub więcej szkół takiej samej liczby punktów, 
decyduje większa odległość pokonana łącznie przez wszystkich uczestników 
biegnących dla danej szkoły. 

6. W dalszego przypadku braku rozstrzygnięcia o zwycięstwie zdecyduje długość dystansu 
przebiegniętego przez najmłodszego uczestnika reprezentującego daną szkołę. 

 
V. NAGRODY 

1. Jednostka oświatowa, która uzyska najwięcej punktów w danym wydarzeniu (Ursus, 
Bemowo, Bielany lub Wola) otrzymam bon zakupowy do dowolnego sklepu o wartości 
1 500 zł na zakup dowolnego sprzętu sportowego. Bon obowiązuje do końca sierpnia 
(31.08.2022 r.). 

 
VI. ZASADY FINANSOWANIA. 

1. Koszty organizacji zawodów pokrywają organizatorzy w ramach środków własnych, 
środków pozyskanych z dotacji i od sponsorów. 

2. Sponsorem nagrody jest firma VEOLIA Energia Warszawa. 
 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji zapisów 
ujętych w niniejszym regulaminie. 

2. Wszelkie wątpliwości, uwagi, protesty przyjmowane są do 3 dni po zakończeniu 
poszczególnych zawodów i rozstrzygane są przez Komisję powołaną przez 
Organizatora. Decyzja Komisji jest ostateczna. 

 
 
 

Organizator: 
Akademicki Związek Sportowy Warszawa 
Maj 2022 


