
POMOC MIERZONA KILOMETRAMI 

 

Serdecznie zachęcam wszystkich pracowników naszej szkoły, uczniów oraz 

ich rodziców do udziału w akcji charytatywnej organizowanej przez T-Mobile pt: 

„Pomoc Mierzona Kilometrami”. Myślę, że spodoba się ona wszystkim osobom 

aktywnym fizycznie, które na co dzień jeżdżą na rowerach, na rolkach, na deskach, 

grają w gry zespołowe, biegają lub po prostu spacerują w rodzinnym gronie. Być 

może przedsięwzięcie zmobilizuje też tych „zasiedziałych” do oderwania się od 

pulpitu komputera czy wygodnej kanapy, i sprawi, że zrobią coś dobrego dla siebie i 

dla innych. Uczniowie z klas VIII będą mogli wykorzystywać aplikację Endomondo na 

lekcjach wychowania fizycznego i aktywnie brać udział w akcji. 

Niech cała TRÓKA stanie razem w szeregu i pomoże chorym dzieciom w 

powrocie do zdrowia. Dobro wraca ze zdwojoną siłą – dlatego warto pomagać i 

poprzez niewielki wysiłek zrobić coś dobrego dla dzieciaków! 

Poniżej zamieszczam wpis ze strony T-Mobile zawierający cele akcji oraz instrukcję 

ułatwiającą dołączenie do przedsięwzięcia.  

                                                                                                               Joanna Chudy  

 

Pomoc Mierzona Kilometrami to ogólnopolska akcja społeczna, zainicjowana oraz 

realizowana przez T-Mobile Polska od 2013 roku. Sekretem sukcesu akcji jest 

połączenie trzech elementów – wykorzystania nowych technologii, pasji do bycia 

aktywnym oraz chęci do pomagania dzieciakom! 

Dzięki akcji T-Mobile Pomoc Mierzona Kilometrami będąc aktywnym – robimy coś dla 

siebie, ale i równolegle pomagamy podopiecznym Fundacji TVN Nie Jesteś Sam w 

powrocie do formy! Od pierwszej edycji akcji w aktywne pomaganie zaangażowało 

się tysiące Polaków, którzy z roku na rok bili kilometrowe rekordy w szczytnym 

celu! 



Biegając, jedząc na rowerze, rolkach, deskorolce, hulajnodze, pływając, uprawiając 

sport na wózku lub po prostu spacerując – możemy wspólnie pomagać. Dobro wraca 

ze zdwojoną siłą – dlatego warto pomagać i poprzez niewielki wysiłek zrobić coś 

dobrego dla dzieciaków! 

Akcja T-Mobile Pomoc Mierzona Kilometrami udowadnia, że Polacy mają dużo 

energii oraz wielkie serca do pomagania najmłodszym! 

W tym roku akcja startuje już po raz 6. Zaczynamy 24 czerwca i do 30 września 

aktywnie pomagajmy każdego dnia! 

 

 

Jak dołączyć do akcji? Bardzo prosto! Wystarczą 4 kroki! 

KROK 1. 

Pobierz na swój smartfon bezpłatną aplikację Endomondo Sports Tracker. 

KROK 2. 

Zarejestruj się i stwórz swój profil użytkownika. 

KROK 3. 

Dołącz do akcji, wybierając w menu rywalizację Pomoc Mierzona Kilometrami 

KROK 4. 

Korzystaj z Endomondo Sports Tracker zawsze, kiedy spacerujesz, biegasz, jeździsz 
na rowerze, rolkach lub uprawiasz sport na wózku. 

 

 

W naszej akcji mogą brać udział użytkownicy wszystkich sieci. 

Szczegóły akcji oraz regulamin na www.kilometrami.pl 

www.facebook.com/PomocMierzonaKilometrami 

www.instagram.com/PomocMierzonaKilometrami 

Aplikacja Endomondo Sports Tracker dostępna jest na telefony komórkowe 
pracujące w systemie Android i iOS. 

Pełna lista modeli telefonów znajduje się na www.endomondo.com/features 

Za pobranie aplikacji naliczane są opłaty jak za transmisję danych w taryfie, z której 
korzysta dany Abonent. 

 

https://kilometrami.pl/informacje/regulamin-akcji-spolecznej-pomoc-mierzona-kilometrami/kaxa48
https://www.facebook.com/PomocMierzonaKilometrami
https://www.instagram.com/PomocMierzonaKilometrami/
https://www.endomondo.com/features

