NORDIC WALKING EKOLOGICZNIE Z FIRMĄ POLIPACK!
Firma Polipack ma zaszczyt ogłosić nową kampanię ekologiczną skierowaną do zawodników Nordic
Walking. Zadbaj o siebie, jednocześnie dbając o środowisko. Połącz przyjemne z pożytecznym.
Zbieraj kilometry i śmieci! Tym razem nie liczy się czas, czy jakość - liczy się ilość, im więcej tym lepiej!
Pomysł jest następujący: trenujesz Nordic Walking i zbierasz kilometry, a przy okazji zbierasz również
śmieci. Kto uzbiera najwięcej kilometrów oraz wyśle najwięcej zdjęć przed/po lub oczyści największą
liczbę miejsc – wygrywa! Oczyśćmy ścieżki naszych spacerów. Pamiętaj, aby dokumentować swoje
dokonania – tylko takie zgłoszenia będą brane pod uwagę. Zrobione kilometry łatwo jest
zweryfikować, ze śmieciami jest trudniejsza sytuacja. Dlatego proponujemy #ekopolipack – zdjęcie
przed i po sprzątaniu:
1.
2.
3.
4.
5.

Znajdź miejsce.
Zrób zdjęcie.
Sprzątnij.
Zrób zdjęcie.
Zachęć innych i zaproś do wyzwania.

Oczywiście każda aktywność w tym kierunku będzie doceniona, ale prosimy o zdjęcia, abyśmy mieli
dowód Waszych poczynań. Publikowanie zdjęć w mediach społecznościowych nie jest obowiązkowe,
jeśli się na to zdecydujesz, pamiętaj, aby oznaczyć na Instagramie @polipack_pphu oraz
@polipackgwe.
Publikowanie zdjęć jest dobrowolne, do końcowego wyniku będą brane pod uwagę tylko zdjęcia
wysłane do nas mailowo. Proszę nie wysyłać nam osobno każdego zdjęcia. Proponujemy
jednorazowe wysłanie wszystkich zdjęć. Na maila ze zdjęciami czekamy od 10.10.2020 r. do
20.10.2020 r. Gromadźcie wszystkie zdjęcia, a na koniec konkursu wyślijcie nam jednego maila ze
zgromadzonymi zdjęciami. Zdjęcia mogą być przesłane w formie kolażu, liczymy na Waszą
kreatywność. Do przesłania zdjęć prosimy użyć internetowej usługi do przesyłania plików np.
wetransfer.
Wysłanie zgłoszenia konkursowego jest jednoznaczne ze zgodą na publikację przez nas imienia,
nazwiska oraz przesyłanych zdjęć.
Dodatkowo, zachęcamy do dołączenia do grupy Nordic Walking na facebook’u oraz obserwowanie
strony Polipack, gdzie w podczas trwania konkursu będziemy umieszczać porady oraz informacje
związane z dbaniem o środowisko. Firma Polipack znana jest przeróżnych działań ekologicznych, dba
o środowisko następująco:
- Pomieszczenia ogrzewamy wykorzystując energię odnawialną pochodzącą z gruntu oraz odzysku
ciepła z chłodzenia maszyn produkcyjnych, sprężarek i wentylacji.
- Używamy wody pitnej z wodociągu, stosując system oczyszczania wody e-spring.

- Chronimy nasze lasy stosując w 100% biodegradowalne palety tekturowe bez drzazg i gwoździ.
- Opłacamy ekologiczną kampanię edukacyjną.
- Segregujemy odpady oraz stosujemy zamknięty system obiegu wody technologicznej.
- 90% naszych dokumentów jest dystrybuowanych w wersji elektronicznej.
- Posiadamy certyfikat ISO 14001:2015 Zarządzanie Środowiskowe ISO.
- Nasz odpad pochodzący z przetwórstwa PET jest w 100% poddawany recyclingowi i jest
wykorzystywany do produkcji odzieży oraz folii wielowarstwowej.
- Nasz proces produkcyjny oraz sposób przetwórstwa PP, PE i PS uwzględnia wykorzystanie do 100%
nawrotu technologicznego.
- Słoiki z wymiennym wkładem – minimalizacja zużycia zasobów:
-mniejsze zużycie surowców
-mniejsze zużycie energii
-mniejsze zużycie wody
Śledź naszą kampanię, aby być na bieżąco! Dołącz do konkursu, aby zadbać o siebie, jak również o
środowisko. Razem możemy zdziałać więcej!
Regulamin konkursu
1. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu, jak również fundatorem nagród jest P.P.H.U. Polipack Spółka Jawna
Irena Więckowska i Katarzyna Kolmetz, ul. Handlowa 21, 84-241 Gościcino, Polska.
2. Zasady konkursu
1. Czas trwania: 13.03.2020 r. – 20.10.2020 r.
2. Udział może wziąć każda osoba chętna do dbania o siebie i środowisko.
3. Każda chętna osoba powinna zgłosić się mailowo. Prosimy o maila z
informacją o chęci wzięcia udziału wraz z imieniem i nazwiskiem na
nordicwalking@polipack.eu
Po otrzymaniu wiadomości mailowej zaprosimy daną osobę do
zorganizowanej przez nas rywalizacji w aplikacji Endomondo, którą należy
pobrać, aby wziąć udział w konkursie.

Należy dołączyć do danej rywalizacji w Endomondo, gdzie zliczane będą
zrobione przez Państwa kilometry oraz prezentowany będzie na bieżąco
ranking. Należy pamiętać, że kilometry będą się liczyć jedynie, gdy
wybierzemy Nordic Walking jako formę treningu. Bardzo prosimy, aby treningi
realizowane w ramach rywalizacji były PUBLICZNE, w celu możliwości
weryfikacji liczby zrobionych kilometrów.
Rywalizacja w aplikacji Endomondo: „Nordic Walking ekologicznie z firmą
Polipack!”.
4. Gromadźcie wszystkie zdjęcia zebranych śmieci, a na koniec konkursu
wyślijcie nam jednego maila ze zgromadzonymi zdjęciami. Na maila ze
zdjęciami czekamy od 10.10.2020 r. do 20.10.2020 r. Do przesłania zdjęć
prosimy użyć internetowej usługi do przesyłania plików np. wetransfer.
5. Zachęcamy do obserwowania na Instagramie @polipack_pphu i
@polipackgwe oraz strony Polipack na facebook’u, aby być na bieżąco ze
wszystkimi informacjami.
6. Rozstrzygnięcie konkursu podczas 1. Ogólnopolskiego Rajdu Drużyn w Sasinie
25.10.2020 r.*
7. Zgłoszenia rozpatrywane są pojedynczo. Zacząć można w każdej chwili trwania
konkursu, lecz im szybciej się zacznie tym większa szansa na wygraną.
Kilometry sumowane są w okresie trwania konkursu.*

*Kilometry będą liczone od momentu dołączenia przez daną osobę do rywalizacji w Endomondo.

8. Ranking będzie widoczny w aplikacji Endomondo. ** O ostatecznym wyniku i
zwycięzcy zdecyduje komisja, która weźmie pod uwagę również ilość
zebranych śmieci podczas trwania konkursu – na podstawie wysłanych zdjęć.
3. Wyłonienie laureatów
Laureaci wyłonieni będą wśród wszystkich osób biorących udział w konkursie. Wśród osób z
największą sumą kilometrów wyłonimy zwycięzcę biorąc pod uwagę również zdjęcia
zebranych śmieci.
4. Nagrody
Rozdanie nagród oraz rozstrzygnięcie konkursu podczas 1. Ogólnopolskiego Rajdu Drużyn w
Sasinie 25.10.2020 r.* Dziesięć najlepszych osób otrzyma nagrody ufundowane przez
sponsora. Osoby, które zajmą pierwsze trzy miejsca dostaną dodatkowo voucher do sklepu
sportowego 4F w wysokości:
1. Miejsce – 1000 zł
2. Miejsce – 700 zł
3. Miejsce – 500 zł
5. RODO
Wysłanie zgłoszenia konkursowego jest jednoznaczne ze zgodą na publikację imienia i
nazwiska oraz przesyłanych zdjęć.
*Jeśli do tego czasu ograniczenia zostaną zniesione, rajd się odbędzie. Jeśli rajd nie będzie
mógł się odbyć z przyczyn niezależnych od nas, rozstrzygnięcie konkursu zostanie
przedstawione online, a nagrody zostaną wysłane pocztą.
** Ranking widoczny w aplikacji Endomondo nie jest wiążący. Rywalizacja była wstrzymana w
terminie 26.03.2020 r. - 7.05.2020 r. w związku z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa
podczas pandemii. Kilometry będą liczone od momentu dołączenia przez daną osobę do
rywalizacji w Endomondo. Osoby, które dołączyły do rywalizacji w terminie 13.03 - 26.03
będą miały doliczone kilometry zrobione w tym okresie do końcowego wyniku. Osoby, które
dołączyły w okresie 26.03 – 7.05, będą miały liczone kilometry po przerwie, czyli od
7.05.2020 r. Ranking można zobaczyć:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fRSKprhj8rMS-Zbv5agChzZrQjj89oruJF7IhiwvlU/edit?usp=sharing

