
 

Pravidla členství ve ŠKOFIT ENDOMONDO týmu 

1) ŠKOFIT je projekt s cílem sdružovat zaměstnance napříč firmou ŠKODA AUTO s myšlenkou a 

motivací podpořit je v aktivitách zlepšujících jejich fyzické a duševní zdraví. 

2) Členství ve ŠKOFIT týmu je dobrovolné, každý člen souhlasí s podmínkami členství tím, že 

zašle svou žádost o přijetí do týmu spolu s potřebnými registračními údaji emailem na adresu: 

skofit@skoda-auto.cz 

3) Registračními údaji se rozumí: jméno a příjmení, email (nejlépe pracovní: 

jmeno.prijmeni@skoda-auto.cz), osobní číslo, oblast, ve které ve ŠKODA AUTO působí (např. 

S, G, P, V…), odkud se o ŠKOFIT týmu dozvěděl, max 5 oblíbených sportů, které rád provozuje, 

zda je interní či externí pracovník ŠKODA AUTO a v jakém závodě působí (MB, Praha, Kvasiny, 

Vrchlabí). 

4) V rámci ŠKOFIT týmu umožňujeme navíc členství ve ŠKOFIT ENDOMONDO týmu, ve 

kterém se přihlášený člen může účastnit libovolných výzev organizovaných ŠKOFIT týmem v 

aplikaci ENDOMONDO. Pokud má zaměstnanec zájem účastnit se takových výzev, je potřeba, 

aby se registroval na portále www.endomondo.com a propojil s uživatelem ŠKO FIT (pro 

vyhledání přítele je nutné být přihlášen na PC a psát odděleně ŠKO FIT). Na adresu 

skofit@skoda-auto.cz pak zašle svůj nickname v aplikaci. 

5) Každý člen můžete čerpat výhod organizovaných ŠKOFIT týmem dle individuálních podmínek 

daných výhod. 

6) ŠKOFIT tým je určen pro všechny aktivní zaměstnance ŠKODA AUTO, členem může být 

jakýkoliv interní či externí zaměstnanec, který je evidován na Portále ŠKODA AUTO. 

7) Externí zaměstnanci nemohou čerpat hrazené aktivity ŠKOFIT týmu, které jsou určeny 

primárně pro interní zaměstnance (např. vedené tréninky fitness odborníkem, lekce ve fitness 

centru apod.). ŠKOFIT si vyhrazuje právo změnit tuto podmínku individuálně dle dané lekce o 

čemž budou členové informováni. 

8) Každý člen se může účastnit libovolného počtu sportovních výzev v rámci aplikace 

Endomondo, které ŠKOFIT organizuje, může se do výzvy kdykoliv v době jejího trvání přihlásit 

a stejně tak může kdykoliv z výzvy odejít bez nároku na jakoukoliv (i zpětně darovanou) výhru.  

9) Pokud se člen týmu ŠKOFIT přihlásí do ŠKOFIT ENDOMONDO výzvy, pak souhlasí s tím, že 

správci ŠKOFIT týmu mají právo vidět, kontrolovat a nahlížet do všech sportovních aktivit, které 

v rámci dané výzvy ENDOMONDO započetlo ve výzvě. 

10) Pokud se člen týmu ŠKOFIT odhlásí ze ŠKOFIT ENDOMONDO výzvy, pak souhlasí s tím, že 

nemá nárok na jakékoliv ocenění, které výzva nabízí a pokud se ztratí i data o jeho účasti, 

ŠKOFIT není schopen tato data zpětně dohledat, započítat či vyhodnotit (pro účely výhry či 

umístění). 

11) Pokud člen týmu ŠKOFIT dobrovolně a sám zabezpečí svá data do soukromí a nebude možné 

kontrolovat jeho výkony a tréninky, není možné, aby byl součástí výzvy ani nijak oceněn, pokud 

to výzva nabízí. 

12) Ve sportovní výzvě je možné získat libovolnou výhrou, kterou může ŠKOFIT správce kdykoliv 

na začátku či v průběhu výzvy vyhlásit. Nárok na výhru není vymahatelný a ŠKOFIT správci 

mají výhradní právo na určení, kdo a jakou výhru obdrží. Výherce může výhru odmítnout. Pokud 

výherce výhru přijímá, je zároveň tato informace poskytnuta oddělení FRS, které potřebuje pro 

své administrativní účely evidovat jméno zaměstnance, osobní číslo a výhru, kterou obdržel. 

Ohledně předání výhry je každý individuální výherce kontaktován. 
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13) Každý interní zaměstnanec ŠKODA AUTO a člen ŠKOFIT týmu se může přihlásit do 

jednotlivých sportovních lekcí či na tréninky apod. zaměřené na všestranné druhy sportů 

(běhání, lekce ve fitku), které ŠKOFIT tým organizuje. Pokud je nutná rezervace předem, je o 

tom člen týmu informován a jsou mu poskytnuty informace, jakým způsobem je možné se na 

lekci či trénink přihlásit a stejně tak i odhlásit. Odhlášení je možné předem stejným způsobem. 

Pokud se přihlášený člen na sportovní lekci v řádném termínu neodhlásí a to alespoň 2x, bude 

mu zamezena možnost se do stejné lekce v budoucnu přihlásit a jeho místo se uvolní dalším 

zájemcům. 

14) Veškeré dotazy a komunikace s organizátory a správci ŠKOFIT týmu je možná 

prostřednictvím emailové adresy: skofit@skoda-auto.cz 

15) Každý člen ŠKOFIT týmu může zároveň dobrovolně požádat o členství v uzavřené 

facebookové skupině, kterou je možné nalézt na www.facebook.com  (pokud využíváte služeb 

Facebooku) při zadání ŠKOFIT ve vyhledávači. S žádostí o členství a jeho přijetím souhlasí 

člen týmu s podmínkami a pravidly uzavřené facebookové skupiny. Administrátoři ŠKOFIT týmu 

si vyhrazují právo na vstupní otázky a jejich zodpovězení pro přijetí do uzavřené skupiny. 

16) Veškerá komunikace, informace, novinky a aktuality ze ŠKOFIT týmu jsou zasílány všem 

členům emailem, které členi poskytli při registraci. Pokud si člen nepřeje být kontaktován 

ŠKOFIT týmem, může se kdykoliv bezdůvodně odhlásit z novinek odpovědí na email k odebrání 

ze seznamu. 

17) ŠKOFIT dále komunikuje interně na všechny zaměstnance ŠKODA AUTO (členy i nečleny 

ŠKOFIT týmu) prostřednictvím ŠKODA AUTO zaměstnaneckého portálu, tištěného měsíčníku 

ŠKODA MOBIL, v deníku Odborář a v uzavřené facebookové skupině. 

18) Slušné vyjadřování v rámci ENDOMONDO výzvy, v uzavřené Facebookové skupině ŠKOFIT  

či na jakékoliv akci organizované ŠKOFIT týmem je samozřejmostí. Pokud jakýkoliv člen poruší 

tato pravidla, má ŠKOFIT správce oprávnění vyloučit člena ze ŠKOFIT týmu i z členství ve FCB 

skupině. Porušením pravidel se myslí jakékoliv zastrašování, harašení, tyranizování, 

nesportovní chování, nevhodné komentáře na stranu ostatních členů týmu či organizátorů 

ŠKOFIT týmu či sdílení nevhodných soukromých záležitostí. ŠKOFIT tým nedoporučuje 

umisťování jakýchkoliv osobních fotografií či fotografií dětí do uzavřené skupiny Facebooku. 

Vše je ale rozhodnutí daného člena týmu a ŠKOFIT tým nenese žádnou odpovědnost za 

takovéto osobní fotografie a jejich nakládání. 

 

 

Aktualizováno: 10.1.2019 
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