
 
 
 
 

 
 

Konkurs „WINTER RUN” 

                                                               Organizatorem konkursu jest Grupa Aliplast. 

 Konkurs polega na przebiegnięciu jak największej ilość kilometrów, w określonym czasie i zgodnie z wytycznymi 

poniższego  regulaminu. 

 

1. W konkursie może wziąć udział każdy Pracownik Aliplast Sp. z o.o. oraz Aliplast Extrusion Sp. z o.o. 

2. Konkurs trwa od 11.02.2023 do 11.03.2023 r.  

3. Aby uczestniczyć w turnieju trzeba wypełnić zgłoszenie online pod adresem:  https://tiny.pl/wp6q7 . 

4. Zgłoszenie do konkursu „WINTER RUN” jest równoznacznie z akceptacją regulaminu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, wykorzystaniem wizerunku na potrzeby konkursowe i do materiałów promocyjnych Aliplast Sp. z o.o. 

oraz Aliplast Extrusion Sp. z o.o. 

 

Warunki zwycięstwa 

 

5. Zwycięzcą konkursu „WINTER RUN” będzie osoba, która w okresie trwania konkursu przebiegnie  

i udokumentuje zgodnie ze wzorem (patrz weryfikacja biegania) największą ilość przebiegniętych/zaliczonych kilometrów.  

6. Nagrodzone będzie tylko I miejsce. 

7. W przypadku remisu o I miejsce zorganizowana będzie dogrywka: bieg na czas. 

Weryfikacja biegów 

8. Uczestnik konkursu podczas trwania biegu musi mieć zainstalowaną oraz uruchomioną aplikację Strava lub inną 

monitorującą bieg (trasa, moment rozpoczęcia i zakończenia biegu, ilość km).  

9. Każdy bieg trzeba udokumentować przy pomocy aplikacji. 

10. Warunkiem, aby wynik (ilość przebiegniętych km) został zakwalifikowany do całościowego wyniku Uczestnika konkursu 

jest wysłanie w ciągu 15 minut (od daty zakończenia sesji biegania) e-maila na adres: mateusz.malczarski@aliplast.pl  

z załącznikami w postaci: 

• Swojego aktualnego zdjęcia „selfi” po zakończeniu aktualnej sesji biegania, 

• Screena z aktualnej sesji biegania z aplikacji Strava lub innej monitorującej bieg. 

11. Zdjęcia należy wysłać nie później niż 15 minut po zakończeniu biegania w aplikacji. Liczy się godzina otrzymania maila. 

12. Jeśli e-mail (ze zdjęciem siebie oraz screenem z aplikacji) dotrze później niż 15 minut od daty zakończenia sesji biegania, 

to ten wynik nie będzie brany pod uwagę w konkursie.  

13. Liczą się tylko sesje biegowe w plenerze (tzn. żadnych „domowych” bieżni itp.) 

14. Zabrania się używać jakichkolwiek środków lokomocji podczas mierzenia wyników biegów. 

Nagrody 

15. W konkursie przewidziana jest jedna nagroda: buty adidas Ultraboost 22 (https://tiny.pl/wp6mm) 

16. Zgłoszenie udziału w konkursie wiąże się z akceptacją możliwości otrzymania nagrody, której wartość brutto zgodnie z 

art. 12 ust. 1 oraz. z art. 11 ust. 1. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostanie opodatkowana 

podatkiem dochodowym. 

Wyniki 

17. Oficjalne wyniki zostaną podane do 15.03.2023r. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej. Nagrodę otrzyma w 

ciągu 3 tygodni od ogłoszenia wyników konkursu. 

 

Postanowienia końcowe 

18. Organizator zastrzega możliwość zmian w regulaminie. 

19. Organizator zastrzega sobie możliwość nie uznania jakiegoś biegu,  jeżeli uzna, że nosi on znamiona oszustwa. 
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