
Natočte video 
a vyhrajte zajímavé ceny! 
O co hrajeme:
•	 chytré hodinky SUUNTO 3 Fitness Black
•	 vouchery na sportovní vybavení
•	 MUPácká mikina
•	 MUPácké tričko 20 let

POZOR! SPECIÁLNÍ VÝZVA 
pro studenty s handicapem

Podmínky soutěže a registrace od 17. 5. 2021 na sport.mup.cz



Pravidla a registraci naleznete na stránce sport.mup.cz.

Konec každodennímu posílání aktivit!
Napoj aplikaci Strava do MUPáckého systému a chůze nebo běh, které 
splňují pravidla výzvy, se Ti budou zaznamenávat automaticky!

Jak se zaregistruješ?
•	 Registraci provedeš vyplněním formuláře na sport.mup.cz
•	 Po registraci obdržíš informace, jak napojit svůj účet v aplikaci Strava do MUP 

systému.

Co lze vyhrát?
•	 Slosováním voucher v hodnotě 500 Kč na sportovní vybavení – vylosujeme 

5 účastníků s minimální celkovou uznanou délkou pohybu 20 kilometrů.
•	 TRIČKO ke 20 letům MUP za 20 hodin pohybové aktivity - dle pravidel
•	 MIKINU MUP získá 20 nejaktivnějších účastníků
•	 Nejaktivnější chodec – voucher na sportovní vybavení v hodnotě 1000 Kč
•	 Nejaktivnější běžec – voucher na sportovní vybavení v hodnotě 1000 Kč
•	 Nejaktivnější účastník – voucher na sportovní vybavení v hodnotě 500 Kč +                         

voucher na účast na aktivitách a akcích SK MUP v hodnotě 2000 Kč

Zapojit se můžeš i na vozíku či handbiku
•	 Soutěžícím s omezením pohybu budou aktivity započítávány individuálně, 

dle stupně pohybového omezení.
•	 Nejaktivnější získají mikinu MUP, gymsack, hrnek, flashdisk a vůni do auta.

Video výzva
Vytvoř krátké video o délce 1-4 minuty s nahrávkou tvé aktivity doprovázené 
krátkým výstižným komentářem, proč ses zúčastnil MUPácké výzvy.
Nejlepší videa budou oceněna mikinou MUP a vítěz této kategorie vyhraje chytré 
hodinky SUUNTO 3 Fitness Black.
Podmínkou uznání videa je účast v soutěži s alespoň jednou uznanou aktivitou.
Vítěze určí komise složená z odborníků katedry Mediálních studií MUP.
Video výzva bude vyhodnocena pouze v případě, že se do soutěže zapojí 
minimálně 5 účastníků.


