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REGULAMIN AKCJI SPORTOWEJ „POMAGANIE KRZEPI TEAM”  
DLA PRACOWNIKÓW KRAJOWEJ GRUPY SPOŻYWCZEJ S.A. 

 
 

§ 1 ORGANIZATORZY 

1. Organizatorem Akcji sportowej „Pomaganie Krzepi Team” zwanego dalej „Akcją 

sportową”, w rozumieniu niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”, jest 

Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi” z siedzibą w Toruniu 

przy ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych 

Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz samodzielnych Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000653638, NIP 9562321978, zwana dalej „Fundacją” lub „Organizatorem”. 

2. Podmiotem wspierającym Fundację w organizacji i realizacji Akcji sportowej w zakresie 

wskazanym w Regulaminie jest Krajowa Grupa Spożywcza S.A. z siedzibą w Toruniu, 

przy ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON 

870363980, zwana dalej „Spółką”.  

 

§ 2 CELE AKCJI SPORTOWEJ 

1. Głównym celem Akcji sportowej jest aktywizacja Pracowników Krajowej Grupy 

Spożywczej S.A. (w rozumieniu art. 2 pkt 4 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla 

Pracowników Krajowej Grupy Spożywczej S.A.) zwanych dalej „Pracownikami”, 

poprzez zachęcanie do aktywności sportowej. 

2. Do celów szczegółowych Akcji sportowej należy: 

a) realizowanie celów statutowych Fundacji,  

b) propagowanie zdrowego stylu życia, w tym w szczególności aktywności 

fizycznej Pracowników, 

c) działalność charytatywna dotycząca wspierania Funduszu pomocowego dla 

Pracowników Spółki organizowanego przez Fundację (poprzez przeliczanie 

przebytego przez Pracownika w Akcji sportowej 1 kilometra na 1 złotówkę 

według wzoru zawartego w niniejszym Regulaminie, jednak w kwocie nie 

większej niż 20.000 zł).  

 

§ 3 UCZESTNICY AKCJI 

1. Do Akcji sportowej mogą przystąpić tylko Pracownicy. 

2. Każdy Pracownik bierze udział w Akcji sportowej na własną odpowiedzialność, 

w szczególności Fundacja oraz Spółka nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek 

szkody powstałe w związku z udziałem Pracownika  w Akcji sportowej. 

3. Fundacja oraz Spółka nie zapewniają Pracownikom ubezpieczenia z tytułu 

uczestnictwa w Akcji sportowej.  
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§ 4 ZASADY ZGŁASZANIA SIĘ DO AKCJI SPORTOWEJ 

 

1. Od dnia 01.10.2022 r. Pracownik chętny do udziału w Akcji sportowej powinien założyć 

darmowe konto w Generatorze wniosków (dalej: „Generator”) dostępnym pod adresem: 

https://www.pomaganie-krzepi.pl/generator/ i przesłać za pomocą Generatora zgłoszenie (dalej: 

„Zgłoszenie”) w Akcji sportowej.  

2. Etapy zakładania konta w Generatorze wniosków:  

1) Wejdź na stronę www.pomaganie-krzepi.pl/generator/  

2) Wpisz swój adres e-mail w wyznaczonym polu.  

3) Poczekaj na link aktywacyjny, który zostanie przesłany na wskazany wcześniej 

adres e-mail. (Jeśli wskazałeś adres e-mail służbowy z domeną kgssa.pl, 

prawdopodobnie mail z linkiem aktywacyjnym zostanie objęty kwarantanną; zdejmij 

kwarantannę i postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w mailu).  

4) Kliknij link aktywacyjny i zmień hasło.  

5) Zaloguj się na założone przez siebie konto w Generatorze.  

6) Wybierz formularz i rozpocznij wypełnianie.  

7) Pola oznaczone „*” (gwiazdką) są obowiązkowe do wypełnienia.  

8) W ostatnim kroku zaznacz wszystkie zgody i kliknij „zatwierdź jako wersję 

ostateczną”.  

9) Na wskazany adres e-mail zostanie przesłana informacja o zapisaniu wersji 

ostatecznej Zgłoszenia.  

3. Zgłoszenia złożone inną drogą niż wskazana powyżej nie będą rozpatrywane.  

4. Po zweryfikowaniu przez Organizatora przesłanego Zgłoszenia, w Generatorze 

wniosków na indywidualnym koncie uczestnika (dalej: „Uczestnik”) Akcji sportowej 

zostanie otworzona Karta aktywności do uzupełniania w trakcie trwania Akcji sportowej 

zgodnie z zasadami zawartymi w § 5 Regulaminu.  

 

§ 5 OPIS AKCJI SPORTOWEJ I ZASADY ROZLICZANIA  

1. Uczestnik dzięki dokonywanym wpisom w Karcie aktywności bierze udział w rankingu 

(dalej: „Ranking”) indywidualnym oraz grupowym publikowanym przez Organizatora 

w mediach społecznościowych (tj. www.pomaganie-krzepi.pl oraz Intranecie Spółki) z 

częstotliwością raz na dwa tygodnie.  

2. Uczestnik powinien zainstalować dostępną w Google Play lub App Store aplikację 

sportową na telefon lub posiadać zegarek sportowy, dzięki którym będzie miał 

możliwość przesłania potwierdzenia (np. zrzut ekranu) wykonanej aktywności fizycznej 

w kilometrach i uzupełnieniu Karty aktywności do dnia poprzedzającego publikację 

rankingów (wymienionych w § 7 ust. 3 Regulaminu).  

3. Każdy Uczestnik może dokonać maksymalnie 100 wpisów w Karcie aktywności 

w trakcie trwania Akcji sportowej, przy czym po opublikowaniu rankingów 

każdorazowo po dwóch tygodniach trwania Akcji Uczestnik nie będzie miał 

możliwości dokonania wpisów archiwalnych ze swojej aktywności sportowej.  

4. Aktywności (dyscypliny sportowe) biorące udział w Akcji sportowej to: 

a. Jazda na rowerze 

b. Bieganie 

c. Spacer/ Marsz/ Nordic Walking 

https://www.pomaganie-krzepi.pl/generator/
http://www.pomaganie-krzepi.pl/generator/
http://www.pomaganie-krzepi.pl/
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d. Rolki/ Łyżwy 

e. Pływanie  

5. Za kilometry uzbierane w Akcji sportowej przez wszystkich Uczestników, Spółka 

przekaże Fundacji środki z przeznaczeniem na cel charytatywny, tj. Fundusz 

Pomocowy dla Pracowników Krajowej Grupy Spożywczej S.A. prowadzony przez 

Fundację, jednak nie większe niż w wysokości 20.000 zł.  

6. Każdy 1 kilometr aktywności fizycznej Uczestnika wykonany, udokumentowany, a 

następnie wpisany przez Uczestnika do Karty aktywności nagradzany jest kwotą w 

wysokości 1 złotówki przekazanej na cel charytatywny przez Spółkę (Fundatora), z 

zastrzeżeniem § 5 ust. 5 Regulaminu.  

7. Ranking indywidualny polega na opublikowaniu przez Organizatora we wskazanych w 

§ 5 ust. 1 Regulaminu mediach społecznościowych: imienia i nazwiska wraz z ilością 

wykonanych kilometrów w Akcji sportowej (na podstawie dokonanych wpisów w Karcie 

aktywności) trzech Uczestników z największymi wynikami.  

8. Ranking grupowy polega na opublikowaniu przez Organizatora we wskazanych w § 5 

ust. 1 Regulaminu mediach społecznościowych: informacji o zdobytych przez 

Uczestników punktach z podziałem na jednostki organizacyjne Spółki, tj.: 

a) Oddział „Cukrownia Dobrzelin” 

b) Oddział „Cukrownia Kluczewo” (Stargard) 

c) Oddział „Cukrownia Krasnystaw” (Siennica Nadolna) 

d) Oddział „Cukrownia Kruszwica” 

e) Oddział „Cukrownia Malbork” 

f) Oddział „Cukrownia Nakło” 

g) Oddział „Cukrownia Werbkowice” 

h) Oddział Terminal Cukrowy w Gdańsku wraz z Terminalem spedycyjnym w Łapach 

i) Zakład „Archiwum” (Płock) 

j) Zakład „Nadruk Papieru” (Janikowo) 

k) Zakład „Polskie Przetwory” (Włocławek) 

l) Centrala 

9. Punkty, o których mowa wyżej obliczane są według poniższego wzoru:  
 

PKT = 𝑆 𝑥
𝐴

𝑊
 

Gdzie: 

PKT - Suma punktów zebranych przez Uczestników z danego miejsca świadczenia 

pracy 

S - Suma zebranych kilometrów przez wszystkich Uczestników z danego miejsca 

świadczenia pracy 

A - Liczba Uczestników z danego miejsca świadczenia pracy 

W - Liczba wszystkich Pracowników zatrudnionych w danym miejscu świadczenia 

pracy (wg stanu na dzień 01.10.2022 r.)  

10. W rankingu grupowym ważne jest zaangażowanie jak największej ilości Pracowników. 

11. Akcja sportowa trwa od dnia 01.10.2022 r. do dnia 11.12.2022 r.  
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§ 6 NAGRODY 

 

1. Po zakończeniu Akcji sportowej, dla 10 Uczestników indywidualnych, którzy w czasie 

Akcji sportowej zarejestrowali (zgodnie z niniejszym Regulaminem) największą 

aktywność sportową zostaną przyznane atrakcyjne nagrody rzeczowe.  

2. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane przez Organizatora do 30 dni od dnia 

opublikowania rankingu końcowego. 

3. Wartość jednej nagrody nie przekracza kwoty 2.000 zł i jest zwolniona z podatku 

dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 pkt. 68a ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

4. Uczestnicy ze zwycięskiej jednostki organizacyjnej Spółki w ramach nagrody będą mieli 

możliwość wskazania podmiotu, na rzecz którego Fundacja przekaże darowiznę w 

wysokości 5.000 zł brutto (słownie złotych: pięć tysięcy). Podmiot należy wskazać 

Organizatorowi pisemnie z podpisami większości Uczestników z danej jednostki 

organizacyjnej, w terminie do 7 dni od dnia opublikowania rankingu końcowego. 

 

 

§ 7 HARMONOGRAM 

 

1. Przesyłanie Zgłoszenia: od dnia 01.10.2022 r. przez cały okres trwania Akcji sportowej, 

2. Wypełnianie Karty aktywności: od dnia zweryfikowania Zgłoszenia przez Organizatora 

do dnia 11.12.2022 r. do godz. 23:59 (z zastrzeżeniem braku możliwości wpisywania 

aktywności archiwalnych tzn. po opublikowanym rankingu), 

3. Publikacja rankingów w czasie trwania Akcji sportowej: 

 17.10.2022r. – po 2 tygodniach, 

 31.10.2022 r. – po 4 tygodniach,  

 14.11.2022 r. – po 6 tygodniach, 

 28.11. 2022 r. – po 8 tygodniach,  

 12.12.2022 r. – zakończenie Akcji sportowej, ranking końcowy brany pod 

uwagę, przy przyznawaniu nagród,  

4. Przekazanie nagród (ranking indywidualny) – do 30 dni od dnia ogłoszenia wyników, 

5. Przekazanie nagrody (ranking grupowy) – do 30 dni od otrzymania przez Organizatora 

pisemnej informacji z podpisami większości Uczestników ze zwycięskiej jednostki 

organizacyjnej o nazwie podmiotu, na rzecz którego Fundacja przekaże darowiznę. 

 

§ 8 DANE OSOBOWE 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S.A 

z siedzibą w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, z którą kontakt jest możliwy za pośrednictwem 

poczty elektronicznej pod adresem: iod@pomaganie-krzepi.pl  

2. Dane osobowe będą wykorzystywane do celów związanych z wykonaniem Umowy. 

Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).  

3. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych, w tym:  
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a) informacje na temat administratora danych osobowych, sposobu kontaktu z nim; 

b) informacje na temat inspektora danych osobowych, sposobu kontaktu z nim; 

c) podstawa, cele i zakres przetwarzania danych osobowych; 

d) prawa i obowiązki osób, których dane dotyczą 

określa Klauzula Informacyjna, stanowiąca Załącznik Nr 1 do Regulaminu. 

 

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub wstrzymania Akcji Sportowej bez 

podania przyczyny.  

2. Organizator Akcji Sportowej zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian 

w Regulaminie. Wszystkie informacje o zmianach zostaną opublikowane niezwłocznie 

po ich dokonaniu na stronie internetowej Fundacji www.pomaganie-krzepi.pl oraz 

w Intranecie Spółki.  

3. Wszelkie sprawy wątpliwe i sporne w kwestii interpretacji Regulaminu oraz nieobjęte 

Regulaminem, będą rozpatrzone przez Zarząd Fundacji, zgodnie ze Statutem Fundacji 

oraz innych aktów prawnych, dotyczących działalności Fundacji. 

4. Decyzje Zarządu Fundacji dotyczące Akcji sportowej są ostateczne.  

5. Organizator ma prawo do weryfikacji udokumentowanych przez Uczestnika w Karcie 

aktywności kilometrów.  

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Spółki. 

 


