
Pravidla členství ve ŠKOFIT týmu

1) ŠKOFIT je projekt s cílem sdružovat zájemce o zdravý životní styl z řad zaměstnanců ŠKODA
AUTO a široké veřejnosti 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 nebo je poskytne vyplněním registračního formuláře.

3) Registračními údaji se rozumí: jméno a příjmení, email odkud se o ŠKOFIT týmu dozvěděl,
max. 5 oblíbených sportů, které rád provozuje.

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) Endomondo nickname (neboli přihlašovací jméno v aplikaci ENDOMONDO) každého člena
týmu, který je propojen se ŠKOFIT ENDOMONDO týmem, je poskytnuto k možnosti identifikace
daného člena a propojení se ŠKOFIT týmem. Tato identita je provázaná v databázi ŠKOFIT
členů a slouží primárně pro účely identifikaci člena, vyhodnocování výzev, kontrole dat aj. Člen
týmu je povinen neprodleně oznámit jakoukoliv úpravu či změnu svého přihlašovacího jména
(nickname) správcům týmu ŠKOFIT na emailové adrese, pokud má člen týmu potřebu tento
přihlašovací údaj změnit. Nepředpokládá se, že člen týmu ŠKOFIT bude svou identitu měnit
více jak 1x za dobu trvání jeho členství. Změna nickname se připouští maximálně 1x za dobu
trvání členství. Pokud člen týmu neustále mění svou identitu nebo neinformuje správce týmu do
1 týdne po změně svých údajů (nickname), jsou správci ŠKOFIT týmu oprávněni tohoto člena
týmu vyloučit ze členství za porušení pravidel týmu ŠKOFIT.

6) Každý člen můžete čerpat výhod organizovaných ŠKOFIT týmem dle individuálních podmínek
daných výhod.

7) ŠKOFIT tým je určen pro všechny plně zaregistrované členy z řad široké veřejnosti.
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) Není povoleno, aby se aktivní člen týmu z ŠKOFIT ENDOMONDO sportovní výzvy odhlašoval
a přihlašoval libovolně, a to třeba několikrát za dobu trvání probíhající výzvy. Svým
nestandardním přístupem přihlašování a odhlašování se (i jen 2x za dobu trvání výzvy)
jednoznačně porušuje pravidla transparentnosti dat ve sportovní výzvě a zamezuje tak přístup
k informacím o svých sportovních aktivitách a trénincích relevantních v dané výzvě jak pro
správce ŠKOFIT týmu, tak pro potřeby a transparentnost dat vůči ostatním členům, kteří jsou
ve výzvě přihlášeni. Tímto chováním porušuje pravidla fair play. ŠKOFIT tým a jeho správci
mají možnost na základě porušení tohoto pravidla vyloučit člena za toto chování z dané výzvy
a již ho do této výzvy po dobu její platnosti nevpustit. Pokud člen týmu ŠKOFIT toto chování
praktikuje ve více výzvách (2 a více) má ŠKOFIT oprávnění člena týmu vyloučit ze členství ve
ŠKOFIT týmu kompletně.

10) V případech, kdy dojde k jakémukoliv technickému problému (či výpadku) aplikace ze strany
společnosti ENDOMONDO, která aplikaci ENDOMONDO spravuje, a data se z jakéhokoliv
důvodu účastníkům výzvy nezapíší řádně, doporučujeme, aby se každý sám obrátil přes svůj
účet na podporu ENDOMONDO (HELP) a řešil tento individuální případ přímo s konkrétními
odkazy na trénink a výzvu s podporou ENDOMONDO. V případě potřeby je ŠKOFIT tým

mailto:skofit:@skoda-auto.cz
http://www.endomondo.com/
mailto:skofit:@skoda-auto.cz


samozřejmě k dispozici na emailu: skofit@skoda-auto.cz a bude asistovat s možným
požadavkem. O výpadku či jakékoliv nefunkčnosti aplikace, prosím, informujte ŠKOFIT tým.

11) V případě výpadku ENDOMONDO aplikace a zároveň nemožnosti zaznamenávat data tréninků
do ŠKOFIT probíhající výzvy, je povoleno se odhlásit z výzvy a znovu se do ní neprodleně
přihlásit, pokud toto skutečně pomůže data správně zaznamenat a bylo z technické podpory
ENDOMONDO doporučeno. O tomto řešení je nutné vždy informovat ŠKOFIT správce na
emailu: skofit@skoda-auto.cz.

12) 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.

13) 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 a nebude tato data zpětně dohledávat, započítávat či vyhodnocovat.

14) Pokud člen týmu ŠKOFIT dobrovolně a sám zabezpečí svá data do soukromí a nebude možné
kontrolovat jeho výkony a tréninky relevantní pro danou výzvu, není možné, aby tento člen byl
součástí dané výzvy. Správci mají oprávnění člena z výzvy vyjmout, člen nemá nárok na výhru,
pokud to výzva nabízí.

15) Ve sportovní výzvě je možné získat libovolnou výhru, kterou může ŠKOFIT správce kdykoliv na
začátku, v průběhu či po ukončení výzvy vyhlásit. Nárok na výhru není vymahatelný a ŠKOFIT
správci mají výhradní právo na určení, kdo a jakou výhru obdrží. Výherce může výhru
odmítnout. Každý výherce je správcem ŠKOFIT týmu kontaktován s detaily o jejím předání.

16) Každý člen ŠKOFIT týmu se může přihlásit do jednotlivých sportovních lekcí či na tréninky
zaměřené na všestranné druhy sportů (běhání, lekce ve fitness centru), které ŠKOFIT tým
organizuje a nabízí. 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 takto se zachová 2x či vícekrát (čímž blokuje
možnost přihlášení čekajících členů), bude mu zamezena možnost se do stejné lekce
v budoucnu přihlásit a jeho místo se uvolní dalším zájemcům.

17) Veškeré dotazy a komunikace s organizátory a správci ŠKOFIT týmu je možná
prostřednictvím emailové adresy: skofit@skoda-auto.cz.

18) 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,
případně na doplňující údaje, pokud jsou tyto nezbytné pro ověření identity žádosti.

19) Veškerá komunikace, informace, novinky a aktuality ze ŠKOFIT týmu jsou zasílány všem
členům emailem, který členové týmu poskytli při registraci. Pokud si člen nepřeje být
kontaktován ŠKOFIT týmem, může se kdykoliv bez udání důvodu odhlásit z novinek odpovědí
na email k odebrání ze seznamu. Dodatečná komunikace, hlasování, ankety, dotazy na členy
týmu apod. realizované ke konkrétním akcím, organizovaným ŠKOFIT týmem (např. týkajících
se sportovních výzev, druhů sportů, fitness lekcí aj.) se konají i v rámci uzavřené Facebookové
skupiny či v komentářích dané sportovní výzvy v ENDOMONDO.

20) Slušné chování, vyjadřování a komunikování se všemi správci týmu ŠKOFIT, jako i mezi členy
týmu ŠKOFIT navzájem, v rámci sportovní ENDOMONDO výzvy (v komentářích), v uzavřené
Facebookové skupině ŠKOFIT či na jakékoliv akci organizované ŠKOFIT týmem je
samozřejmostí. Pokud jakýkoliv člen poruší tato pravidla, má ŠKOFIT správce oprávnění po
interní dohodě týmu ŠKOFIT, vyloučit člena ze ŠKOFIT týmu i ze členství ve FCB skupině.
Porušením pravidel se myslí jakékoliv zastrašování, harašení, tyranizování, útoky na konkrétní
osoby, nesportovní chování, nevhodné komentáře na stranu ostatních členů týmu či
organizátorů ŠKOFIT týmu či sdílení nevhodných soukromých záležitostí.
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21) 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.

22) Tato pravidla členství ve ŠKOFIT týmu jsou platná a závazná pro všechny členy týmu, kteří se
dobrovolně do týmu přihlásili.

Aktualizováno: 11.3.2020


