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Ruch to zdrowie, 

a rywalizacja to zabawa!
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O  N A S

Nawiązując do pewnego znanego 

filmu, było nas siedmiu. Połączyła

nas praca w branży instalacyjnej, a

przede wszystkim chęć aktywnego

zaangażowania się w jej rozwój. 

Założona w 2017 roku grupa Czas na

Hydraulika szybko zaczęła rosnąć w

siłę i dała początek bardziej

sformalizowanej organizacji, jaką jest

dziś Ogólnopolskie Stowarzyszenie

Firm Instalacyjnych i Serwisowych.

HYDRAULIK NA
SPORTOWO

Okazało się, że są wśród nas osoby

pasjonujące się sportem. Stąd pomysł

na branżową imprezę promującą

aktywny styl życia.
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ENTUZJAZM TO
NASZ ZNAK
ROZPOZNAWCZY!

Podejmujemy się wielu aktywności i 
przedsięwzięć przez cały rok. 
Spotykamy się przy okazji szkoleń, 
wydarzeń targowych oraz zjazdów 
grupy. Jesteśmy silną grupą zawodową, 
co owocuje konkretnymi działaniami.



To już piąty rok 
Letniej Rywalizacji Hydraulików!

W tegoroczne wakacje po raz kolejny ożywimy rzeczywistość, zachęcając do aktywności i
wspólnej zabawy całą branżę instalacyjną.
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CO ZAPLANOWALIŚMY W TYM ROKU ? 

 Harmonogram Rywalizacji
 Nakręceni na zdrowie 
 Podsumowanie Rywalizacji 

1.
2.
3.



DO STARTU.... START!
Rywalizacja wystartuje 25 czerwca

PÓŁMETEK 
Prezentacja zdobywców 
"żółtych" koszulek lidera  
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ZAKOŃCZENIE RYWALIZACJI
Wszyscy zawodnicy zameldują się 
na mecie 31 sierpnia
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Być może sport wielu osobom kojarzy się dziś przede wszystkim z
ciężkim wyciskiem i nudną rutyną? Postaramy się obalić ten mit! 

Zapraszamy na spotkanie z Radkiem Kozalem - trenerem kolarstwa i
biznesu - który w ciekawy i prosty sposób opowie o tajnikach udanych
treningów.

Co tydzień czekać będzie na zawodników nowy film ze świeżą dawką
tipów, ciekawostek i inspiracji.  

Nakręc   ni 
na zdrowie! 



Podsumowanie Rywalizacji to długo wyczekiwany moment przez całą
społeczność zgromadzoną wokół Letniej Rywalizacji Hydraulików.
Wręczenie medali odbywa się w malowniczych okolicznościach przyrody i
stanowi doskonałą okazję do wzmacniania relacji między wszystkimi
uczestnikami wydarzenia.

Imprezie towarzyszyć będą dodatkowe wydarzenia: Mistrzostwa Super
Mario Bros oraz konferencja na temat pozyskiwania dotacji na
rozwój firm instalacyjnych. 
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PODSUMOWANIE
RYWALIZACJI 

 



REGULAMIN

 

Niniejszy regulamin jest zbiorem podstawowych 
zasad i regulacji jakie wprowadzamy, by zachować
porządek oraz zdrowe zasady. Nic nie  zastąpi jednak
rozsądku i postępowania Fair Play.

Jedyną przegraną jest rezygnacja.
Reszta jest krokiem naprzód.
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Rywalizacja trwać będzie od 01.07. - 31.08.2022

Kategorie rywalizacji: bieg, jazda na rowerze, wędrówki

Udział w rywalizacji mogą wziąć osoby związane z branżą instalacyjno - serwisową.

Uczestnicy rejestrują się poprzez formularz zapisu dostępny na stronie

Zapisy do rywalizacji zaczynają się 25.06., a kończą 05.07.

Rywalizacja polega na zdobyciu jak największej ilości kilometrów w aplikacji STRAVA

Wszystkie treningi muszą być rejestrowane przez GPS

Treningi dodawane ręcznie nie będą akceptowane oraz zaliczane do wyniku uczestnika.

Ogłoszenie wyników rywalizacji odbędzie się w ciągu 14 dni od jej zakończenia.

Wyniki rywalizacji zostaną podane na stronie www.osfis.pl

Opłata startowa za udział w rywalizacji jest dobrowolna. 



MEDAL RYWALIZACJI

 

Medal to "serce" każdej imprezy sportowej, dowód
osiągniętego rezultatu, pamiątka na lata, dlatego
bez wątpienia musi być wyjątkowy!

Postaraliśmy się, aby medal Rywalizacji miał
nieprzeciętny, a zarazem nawiązujący do naszej
branży desing. 

MEDALE 
dla pierwszych 10 miejsc

MEDALE 
dla uczestników

Ufundowaliśmy medale dla uczestników,
którzy zajmą pierwsze 10 miejsc w każdej
kategorii.

Każdy z uczestników biorących udział w IV
Letniej Rywalizacji Hydraulików może kupić
medal

Aby otrzymać medal lub medal z koszulką 
rywalizacji należy wnieść opłatę, która w 
całości przeznaczona jest na pokrycie 
kosztów produkcji wybranych elementów.

Opłata 0,00 PLN Opłata 65, 00 PLN*

*należy doliczyć koszty przesyłki
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J A K  S I Ę
Z A P I S A Ć  D O
R Y W A L I Z A C J I ?

M I N I  P O R A D N I K
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Wybierz kategorię

25%
 
 

       Wypełnij formularz na stronie www.osfis.pl

         50%
 
 

Zainstaluj aplikację STRAVA

75%
 
 

Przestrzegaj REGULAMINU 

100%
 
 

Artur Mielko ( Artur Mi) 
Organizator rywalizacji. 

tel: + 48 604 463 074
e-mail: artur@am-instal.eu



Trochę historii
 

Do tej pory zorganizowaliśmy IV edycje, które z roku na rok cieszą się coraz większą
popularnością wśród osób związanych z branżą instalacyjną. Dodatkowo zawodnicy
zagrzewani są do walki przez blisko 8.000 fanów i kibiców. 

Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020

36 uczestników 44 uczestników 145 uczestników
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Rok 2021

157 uczestników

33 tys.
pokonanych
kilometrów 2 420 338

spalonych 
kalorii

9 tygodni
zmagań

sportowych



Chcesz wesprzeć Letnią
Rywalizację Hydraulików i
sprawić, że każdego roku
wydarzenie to przybiera

bardziej na sile?

 
OFERTA DLA SPONSORÓW - działania promocyjne

Przedstawienie marki jako sponsora poprzez cykl postów prezentujących sponsorów 

Artykuł na temat marki Sponsora na stronie www Rywalizacji

Video prospekt o sponsorze Rywalizacji (5 kadrów w cenie) 

Umieszczenie Sponsora w roli partnera i twórcy cyklu filmów z trenerem Rywalizacji 

Zaproszenie dla jednego przedstawiciela Sponsora na finał Rywalizacji 

Promocja Sponsora w mediach społecznościowych OSFIS i CNH

Newsletter z informacjami o Sponsorze oraz produktach 

Promocja Sponsora w artykułach o Rywalizacji przygotowanych dla prasy branżowej

Logotyp Sponsora na materiałach poligraficznych promujących Rywalizację

Logotyp Sponsora na klasyfikacji zawodów dostępnej online

Logotyp Sponsora na stronie internetowej Rywalizacji wraz z linkiem do strony Sponsora
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Udział Sponsora Rywalizacji
3.000 PLN



Serdecznie zapraszamy do współpracy 
podczas IV Letniej Rywalizacji Hydraulików

KONTAKT.

 
biuro@osfis.pl

Paweł - tel. 602 459 886

Paulina - tel. 697 875 213

Artur - tel. 604 463 074
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Patroni medialni


