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Regulamin konkursu „Wyzwanie sportowe Porsche Inter Auto – 10 Lat PIA” 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Konkurs „Wyzwanie sportowe Porsche Inter Auto – 10 LAT PIA” dalej zwany   

Konkurs jest organizowany przez Porsche Inter Auto Polska Sp. Z.o.o. z 

siedzibą: ul. Sekundowa 1 02-178 Warszawa, dalej: Organizator.  

2. Konkurs trwa od 12.05.2022 godz. 00:00 do dnia 02.10.2022 do godz. 

23:59.  

3. Fundatorem nagród jest Organizator.  

4. Konkurs ma na celu zachęcenie do aktywności fizycznej.  

 

II. Warunki uczestnictwa 

 

1. Osobą biorącą udział w Konkursie, dalej zwaną Uczestnikiem jest pracownik 

Porsche Inter Auto Polska Sp. Z.o.o., który w czasie trwania Konkursu 

pozostaje w stosunku pracy z pracodawcą oraz osoby współpracujące na 

zasadzie umów cywilno-prawych. W przypadku rozwiązania stosunku pracy, 

organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z klasyfikacji.  

2. Uczestnik zobowiązany jest rejestrować swoje statystyki w aplikacji mobilnej 

STRAVA w przewidzianym do tego miejscu (Zaobserwować profil Porsche 

Inter Auto oraz dołączyć do wybranej grupy spośród: wyzwanie rowerowe 

kobiety, wyzwanie rowerowe mężczyźni, wyzwanie biegowe kobiety, 

wyzwanie biegowe mężczyźni).  

3. Osoby nie będące w stosunku pracy z Porsche Inter Auto Polska Sp. Z.o.o. 

nie mogą brać udziału w Konkursie.  

 

III. Zadanie konkursowe 

 

1. Zadaniem konkursowym jest pokonanie jak największej ilości kilometrów 

poprzez aktywność fizyczną - bieg lub jazdę na rowerze i udokumentowanie 

tego w aplikacji mobilnej STRAVA w przewidzianym do tego miejscu (w 

aplikacji Strava , profil Porsche Inter Auto, grupy: wyzwanie rowerowe 

https://porscheinterauto.pl/
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kobiety, wyzwanie rowerowe mężczyźni, wyzwanie biegowe kobiety, 

wyzwanie biegowe mężczyźni). 

2. Aktywności fizyczne podzielone są na cztery grupy: bieganie kobiet, 

bieganie mężczyzn, jazda na rowerze kobiet, jazda na rowerze mężczyzn.  

3. Czas trwania Konkursu podzielony jest na okresy (miesiące), w których 

zliczane będą kilometry pokonane poprzez aktywność fizyczną: 

 

· Maj – 12.05-05.06.2022 

· Czerwiec – 06.06-03.07.2022 

· Lipiec – 04.07-31.07.2022 

· Sierpień – 01.08-04.09.2022 

· Wrzesień – 05.09-02.10.2022 

4. W każdym okresie (miesiącu) prowadzony będzie ranking Uczestników.  

5. Liczba kilometrów pokonywana poprzez wykonywanie aktywności 

fizycznych, w zależności od grupy aktywności, będzie automatycznie 

sumowana w okresach tygodniowych przez aplikację mobilną STRAVA i 

dodawana do rankingu Uczestników, który zostanie zliczony w 

podsumowaniu miesięcznym.  

6. Po zakończeniu trwania Konkursu opublikowany zostanie zbiorowy ranking 

Uczestników, w którym zawarta będzie suma kilometrów pokonana przez 

Uczestników przez wszystkie okresy (miesiące).  

7. Nagrody w konkursie podzielone są na: nagroda miesięczna za I miejsce, 

nagroda ogólna za I miejsce, nagroda ogólna za II i III miejsce. 

8. Nagrodę miesięczną za I miejsce otrzyma Uczestnik, który w poszczególnym  

okresie (miesiącu) trwania Konkursu pokona największą liczbę kilometrów 

spośród wszystkich Uczestników poprzez aktywność fizyczną (bieg lub jazdę 

na rowerze) i udokumentuje to w aplikacji mobilnej STRAVA w 

przewidzianym do tego miejscu (w aplikacji: Grupa Porsche Inter Auto). 

Nagrodę miesięczną można otrzymać raz w ciągu trwania wyzwania. 

9. Nagrodę ogólną za I miejsce otrzyma Uczestnik, który w okresie trwania 

całego konkursu (sumując wszystkie okresy) pokona największą liczbę 

kilometrów spośród wszystkich Uczestników poprzez aktywność fizyczną 
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(bieg lub jazdę na rowerze) i udokumentuje to w aplikacji mobilnej STRAVA 

w przewidzianym do tego miejscu (w aplikacji: Grupa Porsche Inter Auto). 

10. Nagrodę ogólną za II i III miejsce otrzymają Uczestnicy, którzy w okresie 

trwania całego Konkursu (sumując wszystkie okresy) pokonają drugą i 

trzecią największą liczbę kilometrów spośród wszystkich Uczestników 

poprzez aktywność fizyczną (bieg lub jazdę na rowerze) i udokumentują to 

w aplikacji mobilnej STRAVA w przewidzianym do tego miejscu (w aplikacji: 

Grupa Porsche Inter Auto). 

 

 

IV. Nagroda 

 

1. Zwycięzcy nagród miesięcznych ogłaszani będą po zakończeniu trwania 

bieżącego okresu (miesiąca), w newsletterze.  

2. Zwycięzcy nagród głównych ogłoszeni zostaną po zakończeniu trwania 

całego wyzwania, którego koniec przypada na 02.10.2022.  

3. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni drogą mailową. Informację o zwycięzcach 

otrzyma każdy Uczestnik Konkursu.  

4. Nagrodami miesięcznymi oraz ogólnymi są gadżety i akcesoria dostępne w 

sklepach salonów. 

5. Nagrody za poszczególne okresy zostaną przekazane zwycięzcy po 

zakończeniu okresu, za który nagroda przysługuje.  

6. Z wynagrodzenia, które będzie wypłacone w miesiącu przyznania i 

przekazania nagrody Pracownikowi na odrębnym oświadczeniu Pracownik 

wyrazi zgodę na potrącenie wartości podatku dochodowego oraz składek 

ZUS z tytułu świadczenia rzeczowego.    

 

V. Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego 

regulaminu Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach 

będzie niezwłocznie przesłana do Uczestników drogą mailową.  

2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik zgadza się z postanowieniami 

niniejszego Regulaminu. 

3. Uczestnicy biorą odpowiedzialność za swój stan zdrowia.  
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4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki uprawiania 

aktywności fizycznych.  


