
VIRTUAL CHALLENGE تحدي االفت�اضي



EVENT
INTRODUCTION

Welcome to the MAMA’ n Minnie’s Summer Challenge
Your steps rewarded. 
Get active
Our goal is to inspire you and your children to stay active throughout the 
summer, interact socially, and have fun along the way. Every action 
matters, whether you are a key worker, working from home, or going for 
your regular stroll.

Participants get:
1. Finisher Medal
During registration you can also purchase extras (not included in the entry):
1. Finisher T-shirt
2. Medal Hangers

What are the benefits?
We love walking. It's good for you, and good for the environment.
We should all aim to be active for 2 hours each week and walking at a 
moderate pace is ideal. You can break this into chunks of minutes, so it's 
easy to fit into a busy day. And there are lots of benefits. Active people live 
longer and happier lives.

A brisk 30 minute walk on five days of the week can reduce the risk of:
 * heart attack and stroke by 30 - 20%

 * type 2 diabetes by 40 - 30%
 * hip fractures by 68 - 36%
 * bowel cancer by 30%
 * breast cancer by 20%
 * depression by 30%



مقدمة
عن الفعاليات

MAMA ’ n Minnie’s مرحًبا بك في تحدي االفت�اضي لـ
ستكافئ على خطوا�ك.

كن نشطا.
هدفنا هو إلهامك أنت وأطفالك للبقاء نشيطين واجتماع�ين ومستمتعين طوال فترة الصيف. 

كل خطوة مهمة ومفيدة، سواء كنت عامًال بصورة منتظمة، أو تعمل من المن�ل، أو تذهب في نزهة 
منتظمة.

يحصل المشاركون على:
1 ميدالية اإلنهاء  

أ�ناء التسجيل، يمكنك أيًضا ش�اء إضافات:
1 تي شيرت اإلنهاء  

2 شماعة الميداليات  

ما هي اإليجا�يات والمنافع؟
نحن نحب المشي. إنه �ائع لك، ومفيد أيًضا لل�يئة. نهدف جميًعا إلى أن نكون نشيطين لمدة ساعتين كل 
أسبوع، والمشي بوتيرة معتدلة أمر مثالي لتحقيق ذلك النشاط. يمكنك تقسيم تلك المدة إلى أج�اء من 

الدقائق، لذلك من السهل أن �تناسب الخطة مع �وم حافل ومشغول. وهناك الكثير من الفوائد التي 
يستمتع بها الناس األكثر نشاًطا. يعيش األشخاص النشطون حياة أطول وأكثر سعادة.

يمكن أن يقلل المشي الس��ع لمدة 30 دقيقة على مدار خمسة أيام من األسبوع من أخطار:
• النوبة القل�ية والسكتة الدماغية بنسبة ٪30-20.  

• داء السكري من النوع الثاني بنسبة ٪40-30.  
• كسور الورك بنسبة 36 - ٪68.  

• سرطان االمعاء بنسبة ٪30.  
• سرطان الثدي بنسبة ٪20.  

• االكتئاب بنسبة ٪30.  



FAQ

كم عدد الخطوات التي يتعين علّي وأوالدي القيام بها في �وم واحد؟
هدف األمهات 2500 خطوة كل �وم

هدف األطفال هو 650 خطوة كل �وم

س:
ج:

Q:
A:

How many steps do I and my kids have to do in one day?
Moms target is 2500 steps every day
Kids target is 650 steps every day

What is a Mama’ n Minnie’s Virtual Challenge?
You need to count your steps anywhere and at any time before the deadline if you 
join a Mama’ n Minnie’s Virtual Challenge. Once you've completed the challenge, 
simply submit us confirmation proof of your total steps, and your entitlements will be 
mailed to your address.

I have completed some activities during Jan 2022-Jun2022, can i add them to this 
challenge?
No, activities within 01 Jul 31 - 2022 AUG 2022 is only considered.

Q:
A:

Q:

A:

How do i count my steps?
If you use a smartphone you’ll find a range of free pedometers in your app store or 
you may even have a pedometer already on your phone. Many apps free and they 
can provide accurate information without having to use another gadget. Obviously, 
you’ll need to carry your phone about with you at all times to make sure you count 
every step.

Q:
A:

ما هو تحدي MAMA’n Minnie’s االفت�اضي؟
إذا انضممت إلى تحدي ماما ن ميني االفت�اضي فأنت إًذا تحتاج إلى حساب خطوا�ك في أي 

مكان وفي أي وقت قبل الموعد النهائي لنهاية التحدي.
عند الوصول للموعد النهائي للتحدي، ما عليك سوى إرسال إ�بات تأكيد �إجمالي خطوا�ك التي 

مشيتها، وستصلك الجائزة التي تستحقها عبر الب��د اإللكت�وني إلى عنوانك. 

س:
ج:

ماذا عن النشاطات التي أكملتها في خالل الفترة من ينا�ر 2022 إلى �ونيو 2022، فهل 
يمكنني إضافتها لهذا التحدي؟

ال، يتم النظر في النشاطات التي �تم في الفترة من 1 �وليو 2022 إلى 31 أغسطس 2022 
فقط، فتلك هي فترة المنافسة.

س:

ج:



FAQ

كيف أحسب خطوا�ي؟
إذا كنت تستخدم ها�ًفا ذكًيا وأغلبنا يفعل ذلك، فستجد في متجر التط�يقات الموجود على 

ها�فك مجموعة من عدادات الخطوات المجانية، أو قد يكون لديك عداد خطوات بالفعل على 
ها�فك بدون الحاجة لتحميل تط�يق جديد.

�وجد العديد من التط�يقات المجانية المتوفرة ويمكنها تقديم معلومات دقيقة دون الحاجة 
إلى استخدام وسيلة أخرى للحساب. لذلك من الض�وري أن تحمل ها�فك معك في جميع 

األوقات للتأكد من أنك تحسب كل خطوة.
Health ها�ف أبل - تط�يق -

Samsung health تط�يق - Samsung ها�ف -
يمكنك البدء في �تبع خطوا�ك باستخدام أي من التط�يقات الموجودة مسبًقا على ها�فك.

بخالف الهوا�ف الذكية �وجد أيًضا األساور والكثير من األدوات المختلفة المتاحة لعدالخطوات. 
يمكنك إضافة خطوات يدوًيا إذا كنت تستخدم عداد الخطى، أو م�امنة حسابك على Fitbit أو 

.Google Fit أو Strava أو Garmin

س:
ج:

- Apple Phone - Health application
- Samsung Phone - Samsung health application
You may start tracking your steps by using any of the pre-installed applications on 
your phones.
From smartphones to wristbands, there’s lots of different tools available for 
counting steps. You can manually add steps if you are using a pedometer, or sync 
your Fitbit, Garmin, Strava or Google Fit account.
You may start tracking your steps by using any of the pre-installed applications on 
your phones.
From smartphones to wristbands, there’s lots of different tools available for 
counting steps. You can manually add steps if you are using a pedometer, or sync 
your Fitbit, Garmin, Strava or Google Fit account.

How often should I measure my steps?
The challenge will be open from July 2022 ,1, through August 2022 ,31. This 
challenge is based on every day activities for Mom and kids. In other words, from 1 
July to 31 August 2022, you can count your steps outdoors or at home at any time. 
You can then take a picture of the evidence of your steps and submit it using the 
URL that is supplied to you after registering. In order to post the results, those 
enrolling through Premier Online will get an upload link from HopaSports.com by 
August 2022 ,4, for registrations made between July 1 and August 2022 ,1, and 
between August 1 and August 2022 ,31, by September 2022 ,3.

Q:
A:



FAQ

Q:
A:

كم مرة يجب أن أقيس خطوا�ي؟
سيكون التحدي مفتوًحا من 1 �وليو 2022 حتى 31 أغسطس 2022. ويستند هذا التحدي 
على األنشطة اليومية لألم واألطفال. بمعنى أكثر وضوًحا، في الفترة من 1 �وليو إلى 31 

أغسطس 2022، يمكنك حساب كل خطوا�ك سواء كانت في الهواء الطلق أو في المن�ل أو 
 URL في أي وقت. يمكنك بعد ذلك التقاط صورة إلثبات خطوا�ك وإرسالها باستخدام عنوان

الذي تم توفيره لك بعد التسجيل. من أجل نشر النتائج، سيحصل أولئك الذ�ن قاموا بالتسجيل من 
خالل Premier Online على �ابط تحميل من HopaSports.com بحلول 4 أغسطس 2022، 

للتسجيالت التي تمت �ين 1 �وليو و1 أغسطس 2022، و�ين 1 أغسطس و 31 أغسطس 
2022، بحلول 3 سبتمبر 2022.

س:
ج:

How frequently must I upload the results?
Every fitness app features a history page where you can see your daily, weekly, 
and monthly progress.
You don't have have to post the results every day; you may upload them weekly or 
monthly if that works better for you.
Those who lack the ability to view their progress on a weekly or monthly basis can 
manually enter the data into an excel document with a photo proof and submit it at 
the end of the challenge. Here Is the link to download excel file 

Tips For Mom
Your daily average at home is 1850 steps, but you need to add an additional 650 
steps to keep your little ones active.

كم مرة يجب على تحميل وتحديث النتائج؟
يتميز كل تط�يق لياقة بدنية بصفحة سجل حيث يمكنك من خاللها متابعة تقدمك اليومي 

واألسبوعي والشهري و�تبع التطو�ات.
ليس عليك نشر النتائج كل �وم؛ يمكنك تحميلها وتحديثها أسبوعًيا أو شه�ً�ا إذا كان ذلك 

يناسبك بشكل أفضل.
يمكن ألولئك الذ�ن يفتق�ون إلى القدرة على عرض تقدمهم على أساس أسبوعي أو شهري 
إدخال ال�يانات يدوًيا في مستند Excel مع إ�بات الصورة وإرسالها في نهاية التحدي. هنا هو 

ال�ابط لتحميل ملف اكسل.

نصائح لألمهات
متوسطك اليومي في المن�ل هو 1850 خطوة، لكنك تحتاجين إلى إضافة 650 خطوة 

إضافية للحفاظ على نشاط أطفالك الصغار.

س:
ج:



FAQ

ماذا يحدث إذا لم أ�مكن من إكمال التحدي؟
سنكرم جهودك بالتحقق من �تائجك ونشكرك جًدا على محاولتك معنا – سنقوم بعد ذلك 

بتصنيف النتائج وتقسيمها إلى الذهب والفضة والب�ونز.

س:
ج:

ما الذي سأحصل عليه بعد التسجيل في تحدي MAMA’n Minnie االفت�اضي؟
يحصل المشاركون على:

ميدالية اإلنهاء.  :1
أ�ناء التسجيل، يمكنك أيًضا ش�اء إضافات:

تي شيرت اإلنهاء.  :1
حامل ميداليات.  :2

س:
ج:

كم تستغ�ق 2500 خطوة؟
خمس وعش�ون دقيقة.

س:
ج:

س:
ج:

Q:
A:

How long does it take for 2500 steps? 
Twenty Five Minutes

Q:
A:

How long does it take for 650 steps?
Seven Minutes

Q:
A:

What happens if I’m not able to complete the challenge? 
We will honor your efforts by checking your results - We will then categorise the 
results to Gold, silver and bronze.

Q:
A:

What will I get after registering to the Mama’ n Minnie’s Virtual Challenge?
Participants get:
1. Finisher Medal
During registration you can also purchase extras (not included in the entry):
1. Finisher T-shirt
2. Medal Hangers

كم من الوقت يستغ�ق 650 خطوة؟
سبع دقائق.

Q:
A:

When will I get the things I'm entitled to?
Your entitlements will be sent out between September 10-September 2022 ,25.

متى سأحصل على األشياء التي يحق لي الحصول عليها؟
سيتم إرسال مستحقا�ك �ين 10 سبتمبر و25 سبتمبر 2022.

س:
ج:



FAQ
س:
ج:

ليس لدي أطفال، هل يمكنني االنضمام بشكل فردي؟
نعم بالفعل، يمكنك االنضمام بشكل فردي. ُيسمح لإلناث فقط باالنضمام إلى التحدي.

س:
ج:

كيف يمكنني ش�اء التذاكر بما في ذلك أطفالي؟
هل يجب على التسجيل بشكل فردي؟

لست مضطرة للتسجيل بشكل فردي، فقد صممنا ف�وًقا في التسجيالت على النحو التالي 
ل�احتك.

أم وطفل - 80 درهم إما�ا�ي.
أم وطفالن - 105 درهم إما�ا�ي.

أم وثالثة أطفال - 130 درهم إما�ا�ي.
أم وأربعة أطفال - 155 درهم إما�ا�ي.

Q:
A:

I don’t have kids, can I join individually?
Yes, you can join individually. Only Females are allowed to join the challenge. 

Q:
A:

How do I buy tickets including my kids? Do I have to register individually?
You don’t have to register individually, We have made teams at the registrations as 
below for your convenience. 
A mom & A kid - AED 80
A mom & Two Kids - AED 105
A mom & Three Kids - AED 130
A mom & Four Kids - AED 155

Q:
A:

How to submit?
In order to post the results, those enrolling through Premier Online will get an 
upload link from HopaSports.com by August 2022 ,4, for registrations made 
between July 1 and August 2022 ,1, and between August 1 and August 2022 ,31, 
by September 2022 ,3.

س:
ج:

كيف يمكنني التقديم؟
من أجل نشر النتائج، سيحصل أولئك الذ�ن قاموا بالتسجيل من خالل Premier Online على 
�ابط تحميل من HopaSports.com بحلول 4 أغسطس 2022، للتسجيالت التي تمت �ين 1 

�وليو و 1 أغسطس 2022، و�ين 1 أغسطس و 31 أغسطس 2022، بحلول 3 سبتمبر 2022.



FAQ
س:
ج:

كيف أحصل على الشهادة اإللكت�ونية الخاصة بي؟
س�تمكن من �ن��ل الشهادة اإللكت�ونية الخاصة بك عند إكمال التحدي الخاص بك.

س:
ج:

كيف أ�لقى تحديثات منتظمة؟
/https://www.instagram.com/thebabaevents  رجى متابعة االنستغ�ام لدينا�

Q:
A:

How to get my e-cert?
You will be able to download your e-cert upon completing your challenge.

Q:
A:

How do i receive regular updates?
Kindly follow our instagram https://www.instagram.com/thebabaevents/

https://www.instagram.com/thebabaevents/


JERSEY



MEDALS
GOLD SILVER BRONZE



CATEGORIES

2500 STEPS (1.8KM)
X
60 DAYS
=
150,000 STEPS (108KM)

2500 خطوة (1.8 كيلومتر)
x

60 �وًما
=

150000 خطوة (108 كيلومتر)

GOLDالجائزة الذه�ية
100,000 STEPS

(72KM)

TO

150,000 STEPS

(108KM)

من 100000 خطوة
(72 كيلومتر ) 

حتى
150000 خطوة
( 108 كيلومتر )

من 50000 خطوة
(36 كيلومتر )

حتى
100000 خطوة 

(72 كيلومتر)

أقل من
50000 خطوة

(36 كيلومتر)

50,000 STEPS

(36KM)

TO

100,000 STEPS

(72KM)

SILVERالجائزة الفضية

LESS THAN 

50,000 STEPS

(36KM)

BRONZEالجائزة الب�ون��ة

650 STEPS (0.5KM)
X
60 DAYS
=
39,000STEPS - 28KM

650 خطوة (0.5 كيلومتر) 
X

60 �وًما
= 

39000 خطوة (28 كيلومتر)

األمهات MOM األطفال KIDS

GOLDالجائزة الذه�ية
30,000 STEPS

(21KM)

TO

39,000 STEPS

(28KM)

من 30000 خطوة
 (21 كيلومتر)

 حتى
 39000 خطوة
 (28 كيلومتر) 

من 20000 خطوة
(36 كيلومتر )

حتى
30000 خطوة 

(72 كيلومتر)

أقل من
20000 خطوة

(36 كيلومتر)

20,000 STEPS

(14KM)

TO

30,000 STEPS

(21KM)

SILVERالجائزة الفضية

LESS THAN 

20,000 STEPS

(14KM)

BRONZEالجائزة الب�ون��ة



PREMIER ONLINE INSTAGRAM

050 768 6620

events@thebaba.ae

https://www.instagram.com/thebabaevents/
https://www.premieronline.com/event/mama_n_minnies_summer_challenge_6022

