Work’N Sport on ensimmäinen laatuaan useiden urheilulajien haaste yrityksille maailmassa, jossa yritykset
kilpailevat keskenään voittaakseen urheilullisimman tiimin ja organisaation tittelin. Haaste pyrkii edistämään
terveellisiä elämäntapoja sekä kannustaa osallistujiaan harrastamaan urheilua säännöllisesti.
Kaiken kokoiset yritykset kaikkialla maailmassa voivat ilmottautua haluamansa määrän kolmen hengen tiimejä. Sijoitus
riippuu liikuntasuorituksessa kulutettujen kalorien määrästä, jotka puolestaan lasketaan Moves App'n avustuksella.
Move App puolestaan on yhteydessä Work’N Sport App'iin.
Vuoden aikana on yhteensä neljä haastetta ja sijoittumismahdollisuutta: tammikuusta maaliskuuhun, huhtikuusta
kesäkuuhun, heinäkuusta syyskuuhun sekä lokakuusta joulukuuhun. Rekistöröityminen ja liittyminen on mahdollista
milloin vain. Sijoitukset tarkistetaan eri tasoilla: yritystasolla, maan mittakaavassa ja maailmanlaajuisesti. Myöskin
vuosittainen sijoittuminen tarkistetaan.
Kahdeksan eri divisioonaa määritellään riippuen siitä kuinka monta tiimiä yrityksestä osallistuu Work’N Sport
haasteeseen.
Lisäksi on olemassa kahdeksan eri liigaa, joihin kukin tiimi sijoittuu riippuen edellisen kuukauden aikana kerättyjen
pisteiden saldosta.
Toisin sanoen, joukkueet kilpailevat päästäkseen korkeimpaan liigaan.

Work’N Sport'n kolme tärkeintä hyötyä:
Hyvinvoinnin edistäminen työssä mm. stressin vähentymisen myötä
Osallistuvat tiimit tuntevat yhteenkuuluvuutta ja ovat motivoituneita ympäri vuoden
Osallistuminen ja kilpailu yritysten sisäisesti mutta myös kansainvälinen kilpailu yritysten välillä palkitsee
ja motivoi yksilöitä

Hyväntekeväisyys
Work’N Sport lahjoittaa viisi prosenttia ilmottautumismaksuista voittoa tavoittelemattomalle
Kansainväliselle Vammaisjärjestölle (Handicap International -järjestö).

Ilmottautuminen
Ilmottautuminen on helppoa!
1. Ilmoita 3-henkiset tiimit Work’N Sport -sivustolla ja kutsu tiimin jäsenet lataamaan kaksi
ilmaista ohjelma-sovellutusta; Work’N Sport ja Moves. Molemmat ovat saatavilla sekä IOS että Anroid
-laitteille.
2. Kannusta osallistujiasi liikkumaan mahdollisimman usein pysyäkseen hyvässä kunnossa ympäri
vuoden.
3. Motivoi tiimejäsi kilpailemaan keskenään voittaakseen urheilullisimman tiimin ja yrityksen
tittelin.
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Osallistujasi voivat myöskin kannustaa esim. sukulaisiaan tulemaan mukaan haasteseen voittaakseen
Paras kannustaja -tiimi -tittelin.

Korporaatio divisioonat
Korporaatio divisioona riippuu siitä kuinka monta tiimiä yrityksesi ilmoittaa haasteeseen.
Kahdeksan eri divisioonaa:
 Divisioona 1: 1-9 tiimiä
 Divisioona 2: 10-19 tiimiä
 Divisioona 3: 20-39 tiimiä
 Divisioona 4: 40-59 tiimiä
 Divisioona 5: 60-89 tiimiä
 Divisioona 6: 90-139 tiimiä
 Divisioona 7: 140-299 tiimiä
 Divisioona 8: yli 300 tiimiä

Urheiluliigat
Kunkin tiimin liigasjoitus määrittyy edellisen kuukauden aikana kerättyjen pisteiden määrästä. Toisin sanoen
mitä enemmän liikut sitä paremmat ovat mahdollisuudet sijoittua liigassa.
 Aloitusliiga: 0-4500 pistettä per kk per tiimi
Esim. 4500 pistettä: noin 1500 askelta per pvä per henkilö TAI 1 h pyöräilyä korkealla teholla per vko per henkilö
 Pronssi-liiga: 4501-9000 pistettä per kk per tiimi
Esim. 9000 pistettä: Noin 3000 askelta per pvä per henkilö TAI 55 minuuttia jalkapalloa per vko per henkilö
 Hopea-liiga: 9001-13500 pistettä per kk per tiimi
Esim. 13500 pistettä: 1h (min. 4 km per h) kävelyä per päivä per henkilö TAI 1h uintia korkealla teholla per vko per
henkilö
 Ylempi hopea-liiga: 13501-18000 pistettä per kk per tiimi
Esim. 18000 pistettä: 1h remonttitöitä per päivä per henkilö TAI 2h juoksua keskivauhdilla per vko per henkilö
 Kultainen liiga: 18001-22500 pistettä per kk per tiimi
Esim. 22500 pistettä: 1h shoppailua per päivä per henkilö TAI 4h15minuuttia tennistä per vko per henkilö
 Platina-liiga: 22501-27000 pistettä per kk per tiimi
Esim. 27000 pistettä: 1h pöytätennistä per päivä per henkilö TAI 4h koripalloa per vko per henkilö
 Master-liiga: 27001-31500 pistettä per kk per tiimi
Esim: 31500 pistettä: 10000 askelta per päivä per henkilö (WHO suositus) TAI 3h juoksua korkealla teholla per vko per
henkilö


Great Master-liiga : yli 31500 pistettä per kk per tiimi
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Ilmottautumismaksut
Ensimmäinen kuukausi vuonna 2016 on ilmainen. Ilmottautumiseen tarvitaan kolme henkilöä
Work’N Sport -sivuilla. Toisesta kuukaudesta lähtien hinnat kuten alla mainittu. Maksun voi suorittaa
joku tiimin jäsenistä, heidän työnantajansa tai vastaava. Ilmottautuminen ja maksut suoritetaan Work’N
Sport -sivuston kautta.

Tiimien lukumäärä per
yritys

Hinta per osallistuja per kk
per korporaatio-tilaus (VAT
ei sisälly)
Kuukausimaksu

Hinta per osallistuja per
vuosi 2016 per
korporaatio-tilaus (VAT ei
sisälly)
Ajanjakso: 01.05.2016 31.12.2016

Hinta per osallistuja per
vuosi 2017 per
korporaatio-tilaus (VAT
ei sisälly)
Ajanjakso: 01.01.2017 31.12.2017

1 – 99

2

11

19

100 – 199
200 – 299
Yli 300

1.9
1.8
Ota yhteyttä

10
9
Ota yhteyttä

18
17
Ota yhteyttä

Luo oma Haaste yrityksessäsi!
Haluatko luoda oman sisäisen haasteen yrityksessäsi? Se on mahdollista "Yksityinen Haaste" - vaihtoehdon
kautta. Tällöin yrityksesi ja osallistujasi eivät ole näkyvissä Work’N Sportin julkisessa rankkauksessa. Hinnoittelu
kuten edellä.
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