
REGULAMIN 
 

 

Czym jest SevenWonders.store? 

Rywalizacja w SevenWonders.store odbywa się w cyklach, w ramach których zdobywad możecie 

kolekcje unikalnych medali. 

Już pierwsza z serii jest niepowtarzalna i nawiązuje do dzisiejszych trudnych czasów: to składająca się 

z czterech medali biblijna seria „Jeźdźcy Apokalipsy”. Głód, Wojna, Plaga i Śmierd – to czterej jeźdźcy, 

którzy już wkrótce mogą trafid do Waszych domów i zawisnąd na ścianie :-) 

 

Pierwsza seria na rozgrzewkę stawia przed Wam łatwe zadanie: pokonaj cztery dowolnie wybrane 

dystanse. To wersja minimum. W wersji maksimum pokonaj cztery dystanse: 10 km, półmaraton, 

maraton i dowolny dystans ultramaratooski! W komplecie z medalami otrzymasz także cztery 

unikalne, specjalnie zaprojektowane szarfy stanowiące wraz z medalami jedną całośd. 

To jednak nie wszystko! Zanotuj uzyskany czas, miejsce oraz datę swoich startów, a te 

informacje wraz z Twoim imieniem i nazwiskiem zostaną wygrawerowane na rewersie medalu! 

Oczywiście można ukooczyd dowolną kombinację dystansów – każdy medal otrzyma 

specjalnie zaprojektowaną, różniącą się kolorystycznie szarfę. Mogą to byd cztery 

półmaratony, dwa maratony i dwa półmaratony, lub… trzy dziesiątki i piątka. Dla dystansów 

nietypowych przeznaczona jest dodatkowa – piąta szarfa, która nie zawiera dystansu (ten znajdzie się 

jednak na grawerce) 

 

Jak wziąć udział? 

Na początek proponujemy Wam 100 zestawów „kolekcjonerskich”, czyli możliwośd 

zamówienia jednorazowo całej kolekcji „Jeźdźcy Apokalipsy”. W cenie 198 pln otrzymacie cztery 

medale, każdy z dowolnie wybraną taśmą, usługę grawerską oraz pamiątkowy certyfikat zawierający 

numer Waszego zestawu (od jeden do stu) wraz z posterami opisującymi każdego z biblijnych 

jeźdźców. 

W drugiej kolejności do sprzedaży trafią pojedyncze medale, które będzie można zamawiad 

indywidualnie. 

Ich koszt wyniesie 49 pln + opcjonalnie: 5 pln szarfa, 10 pln grawerka / sztukę. 

W obu wersjach doliczyd należy koszty wysyłki kurierskiej w wysokości 15 pln. 

 

Terminy 

Jako pierwsza do sprzedaży trafi limitowana wersja kolekcjonerska. 

Sto egzemplarzy dostępne będzie od 30 kwietnia do 11 maja. 

Sprzedaż pojedynczych medali będzie dostępna od 4 do 18 maja. 

Po tym terminie nie będzie już możliwości składania nowych zamówieo. 

 

 

 

 



 

Wyzwanie 

Po złożeniu zamówienia macie czas na realizację swoich wyzwao. Przebiegniesz cztery maraton w 

swoim ulubionym parku? A może dwa biegi na 10 km i dwa półmaratony – każdy w innej gminie, by 

jednocześnie zwiedzad biegowo najbliższą okolicę? 

Spokojnie, macie odpowiednio dużo czasu na ukooczenie czterech biegów – nie chcemy żadnych 

kontuzji! Gdy będzie trwała produkcja Twoich medali, Ty możesz w komfortowych warunkach biegad 

gdzie chcesz i kiedy chcesz. 

Pamiętaj jednak, by zapisad daty i osiągnięte wyniki! 

Przewidywany termin wysyłki medali to lipiec 2020 - i wtedy skontaktujemy się z Tobą by ustalid 

ostateczną treśd grawerki oraz dane adresowe do ich wysyłki! 

 

Jak zarejestrować swój wynik? 

Publikowad swoje wyniki możecie na portalu MaratonyPolskie.PL. W tym celu zalogujcie się, dodajcie 

do kalendarza swój wirtualny bieg (podając datę, dystans i miejscowośd – jako nazwę biegu wpisując 

„Jeźdźcy Apokalipsy”) a następnie zapiszcie swój wynik. Na tej podstawie zostaną stworzone 

zestawienie uczestników wyzwania wraz z wynikami, przebiegniętymi kilometrami i ich lokalizacją. 

Oczywiście uzyskany wyniki, jak w każdym biegu wirtualnym, to tylko dodatkowy element zabawy. 

Rejestracja wyniku nie jest obowiązkowa, a treśd grawerki możecie ustalid w momencie ich produkcji 

bezpośrednio przed wysyłką. W tym celu pozostaocie z nami w kontakcie! 

 

 


