
Ruszaj pomagać! 
www.honorowydawcaenergii.fortum.pl

Szanowni Państwo,

Uprawiamy sport z różnych powodów i w różnym celu: dla przyjemności, dla bicia rekordów, dla pozbycia 
się nadwagi, dla zdrowia. Teraz możesz również ruszać się i …. pomagać! Twój codzienny trening może stać 
się okazją do tego, żeby zebrać środki finansowe na cel charytatywny w jednym z pięciu Miast – Bytom, 
Częstochowa, Płock, Wrocław, Zabrze. Żeby zrobić coś dla innych wystarczy odrobina pasji i kilka kliknięć 
w Internecie! Ściągnij naszą aplikację Honorowy Dawca Energii Fortum (dostępna w App Stare, Play Market 
i Windows Store), kumuluj energię i zbieraj pieniądze w ramach akcji HDEF!

Projekt Honorowy Dawca Energii Fortum przeznaczony jest dla ludzi aktywnych. Użytkownicy ściągają 
darmową aplikację mobilną, która przeznaczona jest dla telefonów typu smartfon, dla systemów IOS, Android 
oraz Windows 7. Po ściągnięciu aplikacji użytkownik wybiera miasto (Bytom, Częstochowa, Płock, Wrocław, 
Zabrze)oraz aktywność sportową (nordic walking, bieganie, rower). Ważne jest, że nie tylko mieszkańcy tych 
Miast mogą ruszać się i pomagać – wszyscy mogą się przyłączyć – muszą tylko wybrać miasto, które chcą 
wspierać.  

W czasie treningu, włączona aplikacja HDEF zlicza przemierzone kilometry, które automatycznie przelicza na 
energię. Przez cały czas trwania akcji kolejne porcje wyprodukowanej energii (liczonej w watogodzinach) są 
sumowane zarówno dla osób indywidualnych jak i całych miast. Kiedy liczniki energii zostaną zatrzymane, 
Fortum przekaże darowiznę na cele charytatywne w każdej z 5 lokalizacji. Wysokość darowizny uzależniona 
będzie od miejsca w rankingu Miast, czyli ilości energii wyprodukowanej przez osoby wspierające dane miasto. 

W zeszłym roku wybiegaliście dla częstochowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym 40 000 złotych! W tym roku beneficjentem akcji jest Stowarzyszenie Java, które wywalczone przez 
Was środki finansowe przeznaczy na warsztaty oraz zajęcia rekreacyjno-sportowe dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi.
Akcja Honorowy Dawca Energii Fortum została objęta patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa 
Matyjaszczyka.

Partnerami akcji są Stowarzyszenie KLA Zabiegani Częstochowa oraz MOSiR Częstochowa. Przez cały czas 
trwania programu partnerzy będą organizować wydarzenia sportowe, których kalendarz można znaleźć na 
stronach www.zabiegani.czest.pl, www.mosir.pl oraz na Facebooku.

Aplikacja Honorowy Dawca Energii Fortum jest całkowicie darmowa, nie ściąga pieniędzy z kont użytkowników. 
Po ściągnięciu aplikacji należy się zarejestrować podając swój dane osobowe, adres e-mail oraz hasło.

Akcja trwa od 5 kwietnia do 30 września 2014 roku.

Zostań Honorowym Dawcą Energii Fortum! Ruszaj Pomagać!


