
 



 

Na czym polega LOTOS Nord Cup Eko Liga?
Uczestnicy ligi mogą wykonywać określone
zadania za które przyznawane będą punkty

Nagroda główna
Lycra Zhik ECO Long Sleeve w rozmiarze i

kroju wybranym przez zwycięzcę, ufundowana
przez sklep Sailovnia



 

Kto może wziąć udział?
Każda osoba biorąca udział w rywalizacji sportowej w
Regatach LOTOS Nord Cup Gdańsk lub trener który

wypełnił akredytację trenerską
Jak wziąć udział?

-Aby wziąć udział w LOTOS Nord Cup Eko Lidze wystarczy
zgłosić się do Regat i wykonać co najmniej jedno zadanie 



 

Używanie podczas każdego dnia rywalizacji danej klasy butelek wielorazowego
użytku - 10 punktów
Nie używanie plastikowych lub foliowych siatek lub toreb, zamiast nich np. siatki
wielokrotnego użytku lub inne torby - 10 punktów
Segregowanie odpadów zgromadzonych podczas dnia regat, np. opakowań po
jedzeniu - 10 punktów
Zachowywanie czystości dookoła stanowiska postoju łodzi, tzn. sprzątanie
pozostałości po naklejkach, taśmach itp. - 10 punktów
Nie marnowanie jedzenia, zarówno “prowiantu” na wodę jak i posiłków
regeneracyjnych - 10 punktów
Udział w akcji sprzątania śmieci z plaży w Górkach Zachodnich - 10 punktów
Korzystanie z biodegradowalnych środków do mycia jachtu/łódki - 15 punktów
promowanie i edukowanie innych zgodnie z duchem LOTOS Nord Cup Eko Ligi - od
5 do 20 punktów

Jakie zadania można wykonać?
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Potwierdzeniem wykonania zadania będzie materiał wideo lub zdjęcie, które należy
nadesłać na adres: ekoliga@nordcup.pl
Wyjątkowo ciekawy sposób przygotowania materiału może zostać dodatkowo
nagrodzony 5 bonusowymi punktami, wedle uznania organizatora
Może być to np. publikacja Instagram i Facebook Stories, post w formie zdjęcia lub
wideo, Rolka na Instagramie
Uczestników w formie przygotowania materiału ogranicza tylko ich własna
kreatywność
Za każde zadanie punkty otrzymać można tylko raz
Klasyfikacja ligi będzie dostępna na stronie upwind24.pl w określonej zakładce z
wynikami
Zwycięzca zostanie ogłoszony podczas wieczornego studia 11 lipca, na koniec całych
Regat LOTOS Nord Cup Gdańsk
Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację nadesłanych materiałów we wszystkich
kanałach medialnych Regat LOTOS Nord Cup Gdańsk

Zasady



 

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt
przez wiadomość prywatną do strony na Facebooku lub

Instagramie Regaty LOTOS Nord Cup Gdańsk albo na maila:
ekoliga@nordcup.pl




