


Allianz Sports Festival 2021

IMPORTANT INFORMATION

MONTHLY PRIZES

Registration Link :
Registration Period :
Activity Phase 1 :
Activity Phase 2 :
Activity Phase 3 :

bit.ly/asf2021
11 Juli 2021 - 22 Juli 2021
23 Juli 2021 - 22 Agustus 2021
23 Agustus 2021 - 22 September 2021
23 September 2021 - 23 Oktober 2021

Semua finisher setiap bulannya akan berkesempatan untuk terpilih sebagai salah satu
pemenang beruntung untuk mendapatkan 1 pc jersey eksklusif dan 1 pc masker wajah eksklusif

CATEGORY

21K Run 100 Winners

100 Winners

50 Winners

100 Winners

100 Winners

50 Winners

150 Winners

150 Winners

75 Winners

120K Ride

300-Min Workout

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3



Allianz Sports Festival 2021

CATEGORIES & APPLICATIONS

Hubungkan aplikasi pilihanmu dengan Cause agar setiap aktivitas yang kamu lakukan
selama periode acara dapat tercatat secara otomatis untuk acara dan kategori yang sedang diikuti.

21K
VIRTUAL RUN

KILOMETERS

DURATION

120K
VIRTUAL RIDE

300-Min
VIRTUAL WORKOUT



Hubungkan Garmin / Strava / Suunto / Polar ke Cause melalui 

website dengan mengikuti petunjuk berikut:

1. Login ke profile Cause melalui 

https://cause.id/login

2. Klik “Connect Other Apps”

3. Pilih Garmin/Strava/Suunto/Polar

4. Klik “Connect Now”

5. Lanjutkan proses Sync Account hingga selesai

W E B  V E R S I O N

Connect
with other apps

Allianz Sports Festival 2021

SYNCING YOUR APPS



Allianz Sports Festival 2021

SYNCING YOUR APPS

Hubungkan Garmin & Strava ke Cause melalui aplikasi dengan

mengikuti petunjuk berikut:

1. Buka aplikasi Cause Virtual Run & Ride

2. Klik tombol “Submit Now” pada event 

yang diikuti

3. Pilih Garmin & Strava

5. Lanjutkan proses Sync Account

hingga selesai

A P P  V E R S I O N

Connect
with other apps

Note: Saat ini, connect melalui mobile app Cause hanya bisa dilakukan untuk
aplikasi Strava dan Garmin. Jika bermaksud menghubungkan aplikasi lainnya, 

silakan mengacu ke instruksi untuk versi website.



Allianz Sports Festival 2021

HOW TO USE TWIBBON

Instruksi Pemasangan
Twibbon

Melalui Aplikasi Cause

1. Buka profile Cause Anda

2. Tekan tombol [titik tiga] di samping 

nama acara dan pilih Twibbon

3. Pilih gambar yang muncul atau klik [icon kamera] 

untuk mengambil dari gallery

4. Sesuaikan ukuran dan posisi gambar di 

halaman berikutnya

5. Pilih Twibbon acara

6. Klik share untuk membagikan twibbon atau 

Download untuk menyimpan



Allianz Sports Festival 2021

HOW TO USE TWIBBON

Instruksi Pemasangan
Twibbon

Menggunakan Canva

2. Cari instagram post dan klik see all

1. Download aplikasi Canva dari 

Appstore/Playstore

3. Pilih template blank

4. Klik dimanapun untuk memulai proses

5. Pilih foto yang ingin digunakan

6. Klik tombol yang “image” dan pilih gambar 

twibbon/frame yang ingin digunakan

7. Klik gambar twibbon/frame yang sudah 

dipilih untuk menambahkan ke dalam foto

8. Twibbon / frame akan muncul diatas foto

9. Sesuaikan ukuran twibbon/frame dengan 

ukuran gambar

10. Kamu bisa memilih untuk menyimpan 

gambar ke galeri atau membagikan 

gambarmu melalui berbagai media sosial



Allianz Sports Festival 2021

FAQ & Rules

FAQ
1. Apakah acara Allianz Sports Festival 2021 berbayar?
Acara ini bersifat gratis. Kamu tidak perlu membayar biaya 
registrasi untuk mendaftar dan mengikuti event ini.

2. Berapa jarak/durasi yang harus diselesaikan dalam 
satu fase aktivitas di Allianz Sports Festival 2021?
Untuk acara ini, jarak yang harus ditempuh tergantung dari 
kategori yang kamu pilih. Jika memilih kategori 21K Run, 
kamu perlu menyelesaikan jarak 21 km dengan berlari. Jika 
memilih kategori 120K Ride, kamu perlu menyelesaikan 
jarak 120 km dengan bersepeda. Dan jika kamu memilih 
300-min Workout, kamu perlu menyelesaikan workout 
dengan total durasi minimal 300 menit selama periode
aktivitas.

3. Apakah saat mendaftar saya bisa langsung mengikuti 3 
Fase Aktivitas?
Ya, hanya dengan sekali mendaftar secara GRATIS, kamu 
bisa mengikuti 3 Fase Aktivitas sekaligus. Untuk informasi 
jadwal 3 Fase Aktivitas dalam Allianz Sports Festival 2021, 
dapat dilihat pada halaman acara.

4. Apakah saya bisa mengubah kategori di Allianz Sports 
Festival 2021?
Bisa. Perubahan kategori pilihan (misalnya dari 21K Run ke 
120K Ride) dapat dilakukan setiap sebelum Fase Aktivitas 
dilakukan dengan cara menghubungi tim Customer Service 
Cause melalui email cs@cause.id ataupun WhatsApp di 
+6287730476840.

5. Apakah saya bisa memenangkan hadiah di ketiga fase 
aktivitas?
Tidak, masing-masing peserta hanya bisa menjadi
pemenang atau memenangkan hadiah di salah satu Fase 
Aktivitas. Jika sebelumnya kamu sudah menjadi pemenang 
di salah satu kategori lomba dalam Allianz Sports Festival 
2021, maka kamu tidak bisa menjadi pemenang di fase
selanjutnya. Namun, artinya apabila kamu belum menang 
di fase pertama, kamu masih punya kesempatan menang di 
fase kedua dan ketiga.

6. Apa yang dimaksud dengan Multiple Submission?
Kamu bisa menyelesaikan jarak yang kamu pilih dalam satu 
sesi atau beberapa sesi dengan berlari ataupun bersepeda 
selama periode acara ini berlangsung.

7. Aplikasi perekam apa saja yang diperbolehkan dalam 
acara ini?
Untuk event ini, peserta memiliki 4 (empat) pilihan aplikasi, 
antara lain: Garmin Connect, Strava, Suunto, atau Polar 
yang sudah dihubungkan ke Cause. Khusus kategori 
300-min Workout, submission manual diperkenankan.
Pastikan screenshot yang diunggah mencantumkan
tanggal, durasi, jenis latihan, dan kalori selama aktivitas.

8. Apakah aktivitas dalam ruangan (indoor) dengan 
treadmill dan/atau sepeda statis diperbolehkan?
Ya, peserta diperbolehkan untuk menggunakan treadmill 
atau sepeda statis, namun kami hanya menerima hasil dari 
aplikasi/perangkat yang bisa dihubungkan ke aplikasi 
Strava atau platform Cause, agar hasil lari dan bersepeda 
bisa langsung terkoneksi dan tercatat di platform Cause.

9. Bagaimana cara saya mengumpulkan dan mengirim-
kan hasil aktivitas jika saya menggunakan Strava, 
Garmin, Suunto, atau Polar?
Jika kamu menggunakan Garmin Connect, Strava atau 
Suunto, kamu bisa menghubungkan aplikasi tersebut 
dengan Cause agar semua sesi bersepedamu otomatis
terkumpul dan tercatat dalam kegiatan yang diikuti.

10. Bagaimana cara menghubungkan aplikasi Garmin
Connect, Strava, Suunto, atau Polar dengan Cause?
Kamu bisa langsung menghubungkan aplikasi tersebut 
dengan Cause agar semua sesi aktivitasmu otomatis
terkumpul dan tercatat dalam kegiatan yang diikuti.
Silakan ikuti instruksi yang ada di halaman ini untuk
menghubungkan aplikasi-aplikasi tersebut dengan
platform Cause.

11. Bagaimana cara memenangkan kontes Finisher
Doorprizes?
Semua finishers di setiap fase akan mendapatkan
kesempatan terpilih secara acak untuk mendapatkan 
hadiah Lucky Finishers berupa ratusan jersey dan masker 
eksklusif edisi terbatas Allianz Sports Festival 2021.

12. Bagaimana cara memenangkan kontes Top Finishers 
di kategori Run atau Ride?
Seluruh finishers dari kategori Run & Ride memiliki
kesempatan untuk memenangkan hadiah menarik setiap 
fase aktivitas berupa HONOR Band 5 serta jersey dan 
masker eksklusif edisi terbatas Allianz Sports Festival 2021 
dengan cara mengumpulkan jumlah kilometer terbanyak 
untuk menjadi Top Finishers dengan menduduki posisi
tertinggi pada leaderboard kategori Run atau Ride.

13. Bagaimana cara memenangkan Instagram Contest?
Bagikan momen terbaik kamu dengan mengunggah foto 
aktivitas kamu di Instagram menggunakan twibbon Allianz 
Sports Festival 2021 dengan mengikuti peraturan yang ada 
pada halaman Peraturan terkait Instagram Contest untuk 
memenangkan 15 pcs Goodr Sunglasses, 15 pcs HONOR 
Band 5, atau 15 pcs JETE OpenEar Pro.

14. Kapan pemenang Finisher Doorprizes, Top Finishers 
dan Instagram Contest akan diumumkan?
Pengumuman pemenang Finisher Doorprizes, Top Finishers, 
dan Instagram Contest akan diumumkan pada akhir setiap 
fase aktivitas. Pemenang akan diumumkan melalui
Instagram @causeid pada tanggal 30 Agustus 2021,
4 Oktober 2021, dan 1 November 2021.

15. Kapan hadiah akan dikirimkan?
Hadiah akan mulai dikirimkan paling lambat 1 (satu) bulan 
setelah pengumuman pemenang.

16. Saya punya pertanyaan, lewat mana saya bisa ber-
tanya?
Kamu bisa menghubungi kami melalui form Contact Us 
yang ada di website ini ataupun melalui WhatsApp chat di 
+6287730476840 (jam operasional pukul 09.00 - 18.00).



Allianz Sports Festival 2021

FAQ & Rules

KETENTUAN UMUM
1. Pendaftaran tidak dapat dibatalkan ataupun diubah 
karena alasan apapun.

2. Aplikasi perekam yang disarankan antara lain: Garmin 
Connect, Strava, Suunto, atau Polar.

3. Hubungkan Garmin Connect, Strava, Suunto, atau Polar 
dengan profile Cause Anda sebelum acara dimulai agar sesi 
aktivitas dapat sinkron secara otomatis.

4. Selalu hidupkan GPS saat berlari/bersepeda di kawasan 
outdoor dengan aplikasi perekam aktivitas lari/sepeda.

5. Untuk hasil rekaman aktivitas yang mengalami GPS Drift 
dimana rute menjadi tidak sesuai dengan yang seharusnya, 
panitia berhak untuk mendiskualifikasikan atau
menyesuaikan jarak tempuh dari aktivitas tersebut.

6. Submission manual berupa screenshot hasil aktivitas dari 
aplikasi lain tidak diperkenankan untuk kategori 21K Run 
dan 120K Ride. Untuk kategori 300-min Workout, submission 
manual diperbolehkan.

7. Batas waktu pendaftaran adalah hingga hari Kamis
tanggal 22 Juli pukul 23:59:59 WIB.

8. Submission atau upload hasil aktivitas hanya diterima 
selama tanggal pelaksanaan acara, yaitu:
 

9. Proses validasi hasil aktivitas akan dilakukan secara ber-
tahap untuk menjaga sportivitas dan keabsahan dari leader-
board acara. Leaderboard baru bersifat final apabila pe-
menang sudah diumumkan.

10. Penyelenggara berhak untuk mendiskualifikasi hasil akti-
vitas dan/atau peserta yang dianggap melanggar peraturan 
atau tidak sah dari event ini.

11. Patuhi protokol kesehatan COVID-19 selama kamu 
mengikuti Allianz Sports Festival 2021. Pastikan kamu tetap 
menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 
selama menjalankan aktivitasmu.

12. Apabila terdapat pertanyaan / laporan terkait event, 
mohon untuk menghubungi kami melalui form Contact Us.

Phase 1 dari 23 Juli pukul 00:00 WIB hingga 
22 Agustus pukul 23:59 WIB.
Phase 2 dari 23 Agustus pukul 00:00 WIB 
hingga 22 September pukul 23:59 WIB.
Phase 3 dari 23 September pukul 00:00 WIB 
hingga 23 Oktober pukul 23:59 WIB.

-

-

-



Allianz Sports Festival 2021

FAQ & Rules

KETENTUAN
INSTAGRAM CONTEST

1. Daftarkan dirimu di Allianz Sports Festival 2021. Kamu 
bisa mendaftar dengan klik tombol “Daftar Sekarang” di 
atas!

2. Follow Instagram @causeid dan @allianzindonesia.

3. Unggah foto terbaik kamu saat melakukan aktivitas lari, 
sepeda atau workout menggunakan twibbon yang
disediakan.

4. Tag @causeid dan @allianzindonesia pada foto yang 
kamu upload.

5. Tulis caption yang menarik dan inspiratif untuk
menyemangati seluruh atlet dan calon atlet di Indonesia.

6. Jangan lupa untuk sertakan tagar #FindYourCauses
#AllianzSportsFestival2021 pada caption.

7. Tidak ada batas maksimum jumlah Instagram post yang 
boleh diunggah.

8. Periode kontes adalah tanggal 11 Juli - 24 Oktober 2021.

9. Pemenang akan ditentukan berdasarkan foto terbaik dan 
caption paling inspiratif pada masing-masing fase aktivitas. 
Pemenang akan diumumkan melalui Instagram @causeid 
pada tanggal 30 Agustus 2021, 4 Oktober 2021, dan
1 November 2021. Pastikan kamu follow Instagram kami 
agar tidak terlewat ya!

10. Setiap materi yang diikutsertakan dan dikirimkan dalam 
acara ini menjadi hak milik Allianz Indonesia dan Cause, 
yang sepenuhnya dapat disesuaikan dan diubah untuk
disebarluaskan, diperbanyak serta dipublikasikan dalam 
bentuk apapun, dalam jumlah dan jangka waktu tak
terbatas.

Note: Ketentuan-ketentuan yang ada di dalam halaman ini dapat berubah sewaktu-waktu
tanpa adanya pemberitahuan secara tertulis.

CONTAC T US
Senin - Minggu pukul 09.00 - 18.00

+62 8773 0476 840 (chat)

cs@cause.id

@causeid


