
 

 

 

Konkurs „WYZWANIE 90” 

 

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

Sp.  z o.o. 

2. Konkurs trwa od 06.06.2022 do 30.10.2022 r.  

3. Aby wziąć udział w konkursie trzeba zgłosić się do działu CSR i wypełnić formularz zgłoszeniowy.  

4. Zgłoszenie do konkursu „WYZWANIE 90” jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody 

na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku na potrzeby konkursowe oraz w materiałach 

promocyjnych Aliplast Sp. z o.o. oraz Aliplast Extrusion Sp. z o.o. 

5. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są bezpośrednio w dziale CSR (II piętro biurowca Aliplast Sp. z o.o.) 

Warunki zwycięstwa 

6. Zwycięzcą konkursu „WYZWANIE 90” jest osoba, która w okresie trwania konkursu jako pierwsza przyjedzie 

rowerem do pracy w Aliplast Sp. z o.o. lub Aliplast Extrusion Sp. z o.o. przez 90 dni (łącznie).  

7. Kolejne dwie osoby, które przyjadą do pracy rowerem przez 90 dni otrzymują kolejne miejsca.  tj. II miejsce, III 

miejsce. 

8. Tylko 3 pierwsze miejsca są nagradzane.  

9. W przypadku, gdy żadnemu ze zgłoszonych zawodników nie uda się osiągnąć wyników, o których mowa pkt. 6 

i 7, o zwycięstwie zdecyduje ranking, w którym brana pod uwagę jest łączna ilość dni, w których Pracownik 

dojechał do pracy rowerem.  

• I miejsce – osoba z największą ilością dni, w których przyjechała do pracy rowerem, 

• II miejsce – osoba, która osiągnęła drugą w kolejności największą liczbę dni, w których przyjechała do pracy 

rowerem, 

• III miejsce – osoba, która osiągnęła trzecią w kolejności największą liczbę dni,  w których przyjechała do pracy 

rowerem. 

Weryfikacja przyjazdów 

10. Aby uczestnik miał zaliczony dojazd do pracy w dniu, w którym wykonuje pracę na terenie firmy Aliplast musi 

się zameldować w jednej z dwóch portierni (przy wjazdach do parkingów). Dni pracujące Pracownika będą 

weryfikowane na podstawie listy obecności z działu kadr.  

11. Pracownik może uzyskać maksymalnie zaliczone 5 dojazdów do pracy w ciągu tygodnia (okres od poniedziałku 

do niedzieli). 

12. Portier odznacza daną osobę na liście obecności, odnotowując datę i godzinę przyjazdu.  

Nagrody 

13. W konkursie przewidziane są nagrody za 3 pierwsze miejsca: 

I miejsce – rower o wartości 2500,00 zł (brutto) 

II miejsce – rower o wartości 2000,00 zł (brutto) 

III miejsce – rower o wartości 1500,00 zł (brutto) 

 

Postanowienia końcowe 

14. Organizator zastrzega możliwość zmian w regulaminie. 

15. Organizator dopuszcza usunięcie Uczestnika z powodu rażącego naruszenia zasad fair play. 

 


