Regulamin przystąpienia do aktywności sportowej w ramach prowadzonej
przez Sokołów S.A. akcji #ucieknij cukrzycy
§ 1 Organizator Akcji Sportowej
1. Organizatorem akcji aktywności sportowej – zwanej dalej akcją sportową - jest SOKOŁÓW S.A.
2. Celem akcji sportowej jest promowanie zdrowego stylu życia i aktywności sportowej jako jednego
z narzędzi prewencyjnych zapobiegających chorobie cukrzycy.
3. Akcja sportowa składa się z trzech dyscyplin sportowych:
a. Bieganie
b. Jazda na rowerze
c. Chodzenie
4. W akcji sportowej „ucieknij cukrzycy” mogą wziąć udział pracownicy Grupy Sokołów oraz
członkowie ich rodzin.
§ Założenia Akcji Sportowej
1. Organizator dla każdej dyscypliny sportowej ustawia pułap kilometrów, który symbolicznie
oznacza „cukrzycę” po osiągnięciu którego liczone są kilometry oznaczające symbolicznie
„uciekanie cukrzycy”.
2. Pułap cukrzycy został wyliczony w następujący sposób:
a) Liczba ludności w Polsce: 38 000 000
b) Zachorowalność na cukrzycę w Polsce: ponad 2 600 000 (7%)
c) Pułap cukrzycy będzie stanowił 7% z przyjętego dla poszczególnych dyscyplin sportowych
limitu kilometrów przy założeniu średnich osiągów na poziomie 100 uczestników w każdej
konkurencji.
3. Dla poszczególnych dyscyplin sportowych wyliczenia dokonano w następujący sposób:
Bieganie:
•
•
•
•
•
•
•

100 aktywnych biegaczy
Każdy w przeciągu tygodnia ok. 20 km
100 x 20 km = 2000 tygodniowo
Miesięcznie : 8 000 km
Okres trwania akcji: 5 miesięcy
12000 km x 5 m-cy = 40 000 km
Pułap cukrzycy: 40000 km x 7 % = 2800 km

Jazda na rowerze:
•
•
•
•
•
•
•

100 aktywnych rowerzystów
Tygodniowo: 30 km/osobę
100 x 30 km = 3000 km tygodniowo
Miesięcznie: 12 000 km
Okres trwania akcji: 5 miesięcy
12000 km x 5 m-cy = 60 000 km
Pułap cukrzycy: 60000 km x 7 % = 4200 km

Chodzenie:
•
•
•
•

100 aktywnych chodziarzy
Tygodniowo: 15 km/osobę
100 x 15 km = 1500 tygodniowo
Miesięcznie: 6 000 km

•
•
•

Okres trwania akcji: 5 miesięcy
6000 km x 5 m-cy = 30 000 km
Pułap cukrzycy: 30000 km x 7 % = 2100 km

Łącznie 3 kategorie:
•
•

6500 km tygodniowo
26 000 km miesięcznie

Okres rywalizacji: czerwiec – październik 2017
•
•

26 000 km x 5 miesięcy = 130 000 km
Pułap cukrzycy łącznie dla wszystkich dyscyplin sportowych: 130 000 km x 7% = 9 100 km
§ Zasady Przystąpienia do Akcji Sportowej

1. Organizator akcji założy w aplikacji Endomondo użytkownika Sokołów, który utworzy trzy
rywalizacje.
2. Osoby chcące przystąpić do rywalizacji muszą być użytkownikami Endomondo
3. Osoby chcące przystąpić do rywalizacji nie muszą być pracownikami Sokołów S.A. Pomyślną
weryfikację przejdą również rodziny pracowników Sokołów S.A.
4. W przypadku przystąpienia do akcji członka rodziny Pracownika, dany Pracownik ma obowiązek
przekazać mu do zapoznania Regulamin przystąpienia do akcji sportowej.
5. Regulamin przystąpienia do akcji sportowej jest również dostępny do zapoznania się w Biurze HR
w siedzibie Spółki w Sokołowie Podlaskim (6 piętro).
6. Aby przystąpić do rywalizacji, o których mowa w pkt 1 należy wysłać zaproszenie do grona
znajomych
użytkownikowi
Sokołów,
a
następnie
wysłać
maila
na
adres
ucieknijcukrzycy@sokolow.pl z prośbą o zaakceptowanie zaproszenia w aplikacji.
7. E-mail z prośbą o zaakceptowanie zaproszenia w aplikacji musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika;
nazwę użytkownika w aplikacji Endomondo; wybraną rywalizację.
8. Pojedynczy uczestnik może się zarejestrować równocześnie do wszystkich trzech rywalizacji.
9. Organizator po weryfikacji wysyła w aplikacji Endomondo zaproszenie do wybranych rywalizacji.
10. Rejestracja w aplikacji rozpoczyna się w dniu 29 maja 2017.
11. Start akcji sportowej #ucieknijcukrzycy przypada na dzień 10 czerwca 2017 roku i od tego dnia będą
naliczane pokonane kilometry.
12. Czas trwania całej akcji: 10 czerwca – 31 października 2017.
13. Organizator umożliwia przystąpienie do akcji podczas całego okresu jej trwania.
§ Sprawy Organizacyjne
1. Organizator nie zapewnia uczestnikom akcji strojów i sprzętu sportowego niezbędnego do
aktywności sportowej .
2. Organizator z racji braku wpływu nie bierze odpowiedzialności za błędne odczyty lub awarie
aplikacji.
3. Organizator zobowiązuje się do informowania Pracowników w Intranecie firmowym o postępie
akcji i przebytych kilometrach.
4. Zgłoszenie uczestnictwa (wysłanie zaproszenia do użytkownika Sokołów) przez uczestnika jest
jednoznaczna z akceptacją Regulaminu.
5. Udział w akcji sportowej jest dobrowolny. Uczestnik na podstawie własnej oceny podejmuje decyzję
o przystąpieniu do akcji sportowej. Uczestnik biorący udział w akcji sportowej przyjmuje do
wiadomości, że robi to na wyłączną własną odpowiedzialność oraz ryzyko.
6. Organizator, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za kwestie bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia podczas uprawiania poszczególnych aktywności sportowych, ryzyka związanego z
możliwością pogorszenia stanu zdrowia lub doznania urazu, jak również nie rozpatruje roszczeń z
tytułu ewentualnych kontuzji czy uszczerbku na zdrowiu powstałych podczas uprawiania
wskazanych dyscyplin sportowych.

