Přihlášení se do ŠKOFIT týmu
Jak se stanu členem ŠKOFIT týmu?

Pro registraci ve Škofit týmu vyplňte registrační formulář na webu https://poliklinika.skoda-auto.cz/skofit/registrace nebo nás
kontaktujte na e-mailu skofit@skoda-auto.cz.

Kdo může být členem ŠKOFIT týmu?

Každý, kdo má zájem o sport a zdravý životní styl, a chce se aktivně zapojit do ŠKOFIT týmu.

Kde naleznu veškeré informace o ŠKOFIT členství?

Na webových stránkách Polikliniky ŠKODA AUTO https://poliklinika.skoda-auto.cz/skofit/skofit

Jaké údaje o mně bude ŠKOFIT potřebovat k
registraci?

Jméno, příjmení, email, lokalita, Nick, oblíbené sporty a informaci, odkud jste se o ŠKOFIT týmu dozvěděl/a.
Muž/žena
Zaměstnanec ŠKODA AUTO a.s. (ano/ne)

Jsou má data dobře ochráněna?

ANO. Veškerá data, která poskytnete při registraci ŠKOFIT týmu slouží čistě jen pro administrativní a statistické účely.

GDPR

ŠKOFIT ČLENSTVÍ

Jaké výhody plynou ze členství ve ŠKOFIT týmu?

Mohu se stát součástí ŠKOFIT týmu a jeho součástí
ŠKOFIT STRAVA týmu?

Pokud se stanete členem ŠKOFIT týmu, získáváte automaticky informace o zdravém životním stylu (články, pozvánky na
konference) a můžete se přihlásit na tréninky či fitness lekce organizované ŠKOFIT týmem (př. z minulosti „Běh pro neběžce“,
„Den s jógou“, přednáška o „ Otužování“ aj.) Pokud chcete porovnávat své výkony a výsledky s ostatními sportovci ŠKOFIT
týmu v rámci sportovních výzev, je potřeba si zřídit i členství ve ŠKOFIT týmu a také v aplikaci Strava. Zároveň máte přístup
do uzavřené FB skupiny, kde se dozvíte více o svých přátelích, chystaných akcí nebo třeba i aktuální sněhové zpravodajství a
stav tras v okolí a jiné zajímavosti.
ANO. Členství ve ŠKOFIT týmu, potažmo ve ŠKOFIT STRAVA týmu je otevřeno každému, kdo má zájem o sport a zdravý
životní styl a chce se aktivně zapojit do ŠKOFIT týmu. Výhody plynoucí z účasti ve výzvách (např. odměny za umístění) nebo
účast na organizovaných akcích (tréninky, fitness lekce) však jsou určeny všechny, pokud pořadatel ŠKOFIT neurčí jinak, a to
vždy přímo v podmínkách výzvy či daného tréninku (více vždy informace na webových stránkách ŠKOFIT a nebo přímo u
správců na skofit@skoda-auto.cz).

Co potřebuji pro plné členství ve ŠKOFIT týmu?

Abyste se mohl/a zapojit do výhod ŠKOFIT členství (účast ve sportovních výzvách), je potřeba si zřídit účet STRAVA
(www.strava.com) a propojit se s clubem Škofit. Pak již stačí přijmout jakoukoliv ŠKOFIT výzvu a zapnout si aplikaci Strava
kdykoliv půjdete sportovat.

APLIKACE STRAVA
aplikace a její zprovoznění
Co je STRAVA?

STRAVA (více na www.strava.com) je nejrozšířenější aplikace měřící Vaši sportovní aktivitu.

Jak si zřídím svůj vlastní účet na STRAVĚ?

Nejprve je potřeba vyhledat stránku www.strava.com, zde si zřídíte účet tak, že vytvoříte uživatelské jméno (např. Jméno
Příjmení) a heslo, kterým se pak budete přihlašovat. Postupujte podle instrukcí.

STRAVU již používám, jak se propojím se ŠKOFIT
týmem?

Stačí, když se přihlásíte ke svému účtu STRAVA a do vyhledávání přátel zadáte club Škofit. Pak zašlete žádost o přátelství a
my Vám ji schválíme.

Jak si nainstaluji STRAVU do mobilu?

Na svém chytrém telefonu si přes vyhledávání aplikací (google play či appstore) najděte aplikaci STRAVA a tu si pak
stáhněte do mobilu. Posléze ji otevřete, pokud bude vyžadovat přihlášení, zadejte stejné údaje, jako kdybyste byl/a na
počítači a přihlašoval/a se do svého účtu.

Používám chytré hodinky, jak spáruji informace z
hodinek do aplikace?

Chytré hodinky stačí synchronizovat s mobilním telefonem.

ŠKOFIT STRAVA výzvy / club
Používám jinou aplikaci na měření svých výsledků,
mohu se také účastnit?

Pro účast na ŠKOFIT výzvách je potřeba mít STRAVU aplikaci. Jiné aplikace není možné bohužel propojit se ŠKOFIT výzvami

Jak se připojím do výzev, které organizuje právě
ŠKOFIT tým?

Aplikace Strava – Explore- Clubs – dát vyhledat ŠKOFIT – Join

Načtou se mi zpětně data, když se přihlásím do výzvy
později?

Aplikace Strava archivuje výsledková data v klubu pouze po dobu jednoho týdne (od pondělí do neděle). Každou neděli v 23:59
se výsledková data mažou. Pokud se účastník přihlásí např. ve středu, načtou se jeho výsledky od pondělí.

Je možné, že se mé výsledky nezobrazují ve výsledkové
tabulce?

Ano, Strava umožňuje pouze zobrazení TOP 100 sportovců.

