
Texty a praktické tipy pro koordinátory

Návrh 1. oslovovacího emailu pro zaměstnance – poslat začátkem 
března

Dokaž, že jsi profík a rozjeď to

Pozitivní energie není nikdy dost, a proto jsme se (už po X té) rozhodli vybudit endorfiny i 
týmového ducha našeho kolektivu pohybem – v květnové soutěži Do práce na kole. Stejně 
jako loni je k tomu potřeba pouze sestavit s kolegy 2-5 členný tým, zaregistrovat se do kon 
ce dubna na www.dopracenakole.cz (každý zvlášť) a pak během května co nejčastěji jezdit 
do práce a z práce na kole, koloběžce, anebo i chodit pěšky či běhat. Abyste byli zdraví, 
akční a duchem stále mladí je v našem zájmu, takže vám …..doplňte jméno vaší firmy 
zaplatí startovné (anebo zaplatí startovné všem, kdo se zaregistrují do konce března, anebo 
zaplatí startovné prvním X registrovaným apod. – jak si to vymyslíte). Při registraci tedy 
zaškrtněte možnost „platí za mě zaměstnavatel“. 

Každý, kdo se zaregistruje, dostane pěkné soutěžní tričko (z bio-bavlny) a může vyhrát 
skvělé ceny jako kola, koloběžky nebo vstupenky na různé sportovní a kulturní akce. + 
můžete přidat něco, co vymyslíte ve vaší firmě – např. Všichni, kdo vyjedou během května 
na kole anebo vyjdou pěšky aspoň 10x, od nás dostanou navíc speciální …...(blikačky, dresy,
zvonky…cokoli, co vymyslíte) a ty nejpilnější z vás v červnu odměníme XXX (výhry, které 
vymyslíte).  Mottem letošního ročníku je „Do práce na kole jezdí profíci“, tudíž věříme, že 
potvrdíš svoji profesionalitu i Ty svojí účastí;-). Registrace se otevírají už 3. března, tak 
neváhej.

Těšíme se na společnou jízdu:-)

Návrh 2. „připomínajícího“ emailu pro zaměstnance – poslat všem kolem 
15. dubna

Už jen X dní do konce registrace!

Celkem XX z nás už se registrovalo do soutěže Do práce na kole, což je skvělé. Kdo si 
nechcete nechat ujít šanci stát se součástí našich letošních týmů snů a vyhrát spoustu 
pěkných cen (můžete sem napsat i konkrétní ceny, které vymyslíte s vaší firmou), přihlaste 
se do soutěže nejraději hned teď , ale nejpozději do konce dubna (anebo si můžete si 
stanovit vlastní dead-line), na www.dopracenakole.cz. Kdo to stihne, tomu firma zaplatí 
startovné (stačí při registraci zaškrtnout možnost "startovné za mě uhradí zaměstnavatel").

Obávané týmy ….(napište jména vašich dosavadních týmů) už jsou nažhavené před startem.
Dokažte i s vaší sekcí, že na to máte, postavte tým a ukažte jim zač je toho bajk;-)! Pro 
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všechny, kdo se zapojí, jsou připravené různé speciální akce a dárky(viz dopracenakole.cz). 
Hlavně to ale bude zábava. 

Takže se těším 2. května na startu!

Návrh textu pro vaše  obchodní partnery, dodavatele, zákazníky, 
případně i konkurenci (můžete je vyzvat na souboj;-))

Buďte hrdí na svojí aktivitu (použijte ji k PR vaší společnosti) a vyzvěte k účasti také svoje 
obchodní partnery, dodavatele... Zveřejněte výzvu na vašem firemním facebooku, na 
webových stránkách anebo napište hromadný email s pěknou fotkou vašeho týmu. Text např.
následující:

„Květen je čas nejen lásky, ale pro nás v ….(jméno vaší společnosti) už X tým rokem také 
čas Do práce na kole. Tuhle skvělou akci si u nás loni užilo víc než XX zaměstnanců a vřele 
ji všem doporučujeme. Je to nejen zábava a ideální způsob, jak stmelit kolektiv a udělat něco
pro jeho kondici, ale i možnost jak nenásilně pomoci životnímu prostředí. S….(jméno vaší 
firmy) tuto aktivitu hrdě podporujeme a vyzýváme i vás, naše milé obchodní partnery 
(zákazníky…), pojďte do toho letos s námi. Více na www.dopracenakole.cz. Těšíme se na 
společnou cestu májem!

Dále komunikujte se svými zaměstnanci co nejčastěji o všech akcích, 
které se v rámci Do práce na kole chystají a motivujte týmy pomocí 
průběžných výsledků

(příklad komunikace:„V průběžném žebříčku pravidelnosti zatím kraluje tým…..se 100%ní 
dojížďkou, následovaný týmem…. S X%ní účastí. V počtu najetých kilometrů zatím nemá 
konkurenci pan XX z týmu s neuvěřitelnými XX kilometry, dotahovaný XX z týmu XX s X 
kilometry. Nejhůře je na tom prozatím tým XX, jehož čtyři členové dosud nevyjeli do práce na
kole ani jedinkrát!...“)

Tipy na vnitrofiremní akce a soutěže během Do práce na kole

Pokud chcete, aby si Do práce na kole užilo co nejvíc vašich zaměstnanců a firma tím v 
květnu opravdu žila, doporučujeme uspořádat v rámci hlavní soutěže ještě vlastní 
"vnitrofiremní akce". Tady je pár osvědčených typů:

 každý týden (například každé pondělí) v květnu uspořádejte společné snídaně pro 
soutěžící. Stačí pravidelně zamluvit jednu zasedačku nebo třeba terasu a vyzvat 
všechny soutěžící, ať každý přinese něco dobrého na zub (anebo zajistěte 
občerstvení sami, podle vašich možností a zvyklostí). Společně začnete den/týden 
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příjemným popovídáním, sdílením zážitků z cest do práce na kole (anebo něčeho 
úplně jiného) a hned se všem bude líp pracovat i soutěžit.

 jakmile všem dorazí soutěžní trika, uspořádejte společné focení v trikách Do práce 
na kole, ideálně někde venku i s pár koly. Můžete vymyslet nějaký vtipný výjev, 
kreativitě se meze nekladou. Fotku můžete poslat jako příspěvek do kreativní 
kategorie, ale určitě se vám bude hodit i do různých výročních zpráv apod. a hlavně 
si to užijete.

 vyhlaste vlastní "vnitrofiremní soutěž". Pravidla a soutěžní kategorie jsou čistě na 
vás. Výsledky pravidelnostní a výkonnostní kategorie vám bude pravidelně ukazovat 
náš systém na - odkaz na stránku. Kromě toho ale můžete odměnit třeba 
nejelegantnějšího, nejzarputilejšího, nejstaršího, nejnebezpečnějšího apod. jezdce a 
jezdkyni, anebo nejlepší odbor (sekci apod.). Také můžete odměnit nějakou drobností
každého, kdo během května urazí cestu do práce nebo z práce na kole nebo pěšky 
alespoň X (třeba 10) krát.

 uspořádejte během jara společnou cyklo-teambuildingovou akci – odpolední cyklo-
projížďku startující z vaší firmy a končící v nějakém příjemném podniku, anebo 
celovíkendovou akci s cyklo-programem. Můžete ji pojmout jako trénink před 
začátkem soutěže, jako motivační akci v průběhu května, anebo jako afterparty a 
odměnu pro všechny, kdo se zúčastnili, v červnu.

 v červnu uspořádejte setkání všech soutěžících z vaší společnosti s vlastním 
vyhlášením a odměněním vítězů. Motivujte kolegy nejen věcnými cenami, ale i 
příjemnými společnými chvílemi. Vymyslete pěkné místo a program a užijte si to.

 Vyražte společně na závěrečnou akci vyhlášenou pořadateli Do práce na kole ve 
vašem městě (bližší informace o akci se dozvíte nejpozději v květnu na 
www.dopracenakole.cz v sekci vašeho města)
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