Regulamin wyzwania

„Nakręcamy - Pomagamy”
1. Organizator
Organizatorem wyzwania jest OrderSoft Sp. z o.o.
2. Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest przeprowadzenie wyzwania z Pracownikami i Klientami
firmy OrderSoft Sp. z o.o., polegającej wspólnym na osiągnięciu określonych przez
organizatora progów których przekroczenie skutkuje przekazaniem kwoty 1000zł
wybranym organizacjom charytatywnym. Dodatkowo pokonanie największej liczby
kilometrów w określonym czasie (01.07 – 31.08.2019) honorowane jest medalem za
pierwsze 3 miejsca.
Wyzwanie podzielone jest na 2 kategorie (Rower, Chodzenie), które traktowane są
indywidualnie, każda posiada własną klasyfikację medalową, progi wyrażone w
kilometrach oraz przypisaną organizację charytatywną.
3. Cel konkursu
Celem konkursu jest promowanie aktywności fizycznych oraz wsparcie finansowe
organizacji charytatywnych poprzez współpracę uczestników mającą na celu
przekroczenie ustalonych limitów. Klasyfikacja medalowa ma za zadanie wyłonić i
uhonorować osoby których wkład był największy.
4. Uczestnicy
W konkursie udział mogą brać tylko osoby, które są zatrudnione / świadczą usługi lub
są Pracownikami Klientów firmy OrderSoft Sp. z o.o. W przeciwnym wypadku wyniki
nie będą zliczane.
Dodatkowo, warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie
przez każdego z Uczestników aplikacji mobilnej ENDOMONDO na swoim telefonie
komórkowym. Aplikację tę można pobrać za darmo ze Sklepu Play (system Android),
App Store (System iOS) lub Marketplace (system Windows Phone). Ważne jest, aby
przy awatarze na ENDOMONDO znalazły się dane, które pozwolą na identyfikację
Uczestnika.
5. Zgłoszenia do konkursu
Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać swoje dane (imię, nazwisko,
aktualny adres e-mail, nazwę firmy, link do profilu Endomondo na:
wyzwanie2019@ordersoft.pl do 31.07.2019
Liczba uczestników jest nieograniczona.

Osoby zakwalifikowane do wyzwania otrzymają od Organizatora zaproszenie do
znajomych w Endomondo. Po jego przyjęciu przez Uczestnika, następnie zostaną
wysłane zaproszenia do rywalizacji ENDOMONDO. Zadaniem Uczestnika jest jego
zaakceptowanie.
W przypadku, gdy nie uzbiera się wystarczająca liczba uczestników w danej kategorii
(min. 5 osoby), Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia
konkursu na inny termin.
6. Zliczanie wyników i wyłonienie zwycięzców
Od dnia 01.07.2019 00:01 każda aktywność związana z jazdą na rowerze i chodzeniem
Uczestnika zostanie zarejestrowana w aplikacji ENDOMONDO i automatycznie dodana
do wyników rywalizacji on-line. Zadaniem Uczestnika jest włączenie aplikacji na czas
uprawiania sportu. Aby wynik został odnotowany, należy aplikację ENDOMONDO
ustawić w tryb
„Jazda na rowerze”, „Kolarstwo górskie” bądź „Kolarstwo” dla kategorii Rower,
„Chodzenie”, „Nordic walking” „Bieganie”, „Biegi terenowe”, „Bieg na orientację” dla
kategorii Chodzenie
Aby informacje dotyczące czasu, trasy, średniej prędkości i dystansu były dla wszystkich
widoczne, każdy z Uczestników jest zobowiązany do:
a) udostępnienia swoich treningów w trybie publicznym lub
b) dodania do znajomych wszystkich pozostałych Uczestników wyzwania, w którym
bierze udział, aby mieli bieżący wgląd w jego treningi.
Treningi, które nie będą spełniały tego wymagania, nie zostaną zaliczone.
Dnia 31.08.2019 o godzinie 23:59 rywalizacja dobiegnie końca. Po tej dacie,
Organizator podliczy liczbę kilometrów Uczestników i do dnia 12.09.2019 ogłosi wyniki
rywalizacji (w przypadku konieczności szczegółowej analizy wyników Uczestników
Organizator zastrzega sobie możliwość podania wyników w późniejszym terminie).
7. Dyskwalifikacja zawodnika
Organizator liczy na rzetelność każdego z Uczestników konkursu, jednakże zanotowane
treningi budzące wątpliwości będą wnikliwie analizowane. W skrajnych przypadkach
Uczestnik może zostać poproszony o wyjaśnienia, a nawet zdyskwalifikowany z całości
przebiegu konkursu. Weryfikacja treningów może również nastąpić na wniosek
uczestnika wyzwania, po przesłaniu informacji na adres mailowy:
wyzwanie2019@ordersoft.pl
8. Nagrody
Pierwsze 3 miejsca w każdej kategorii uhonorowane zostaną medalami,

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

