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REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

„Zdrowe Piersi – mammografia czerwiec 2021” 

 
§1.  

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywać będą się bezpłatne badania mammograficzne w CMP w ramach akcji 

„Zdrowe Piersi – mammografia czerwiec 2021”. 

§2.  
1. Organizatorem Akcji jest Centrum Medyczne Puławska Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie,  

przy ul. Puławskiej 49 wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej KRS 0000157758, NIP 123-09-55-789. 
 

§3.  
1. Program akcji dostępny jest dla każdej kobiety, która ukończyła 18 lat, posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych, 

zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która zgłosiła chęć wzięcia udziału w Akcji zgodnie z niniejszym 

Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zwana dalej "Uczestniczką"). 

2. Z bezpłatnego badania mammograficznego w CMP mogą skorzystać Uczestniczki, które: 

a. są w wieku 50-69 lat 

b. nie wykonywały mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat w ramach NFZ 

c. posiadają złożoną deklarację Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, w 

dowolnej placówce na terenie całej Polski, 

d. zapisały się na badanie. 

3. Akcja promocyjna obowiązuje w dniach 14.06.2021r., 15.06.2021r., 16.06.2021r.. 

4. Wykonanie mammografii w ramach akcji „Zdrowe piersi” możliwe jest wg poniższego harmonogramu, w mammobusach 
usytuowanych pod budynkami przychodni CMP: 

a. 14.06.2021 w CMP Wilanów, Al. Rzeczypospolitej 1, Warszawa 
b. 15.06.2021 w CMP Wola II, ul. Jana Kazimierza 28, Warszawa 
c. 16.06.2021 w CMP Łomianki, ul. Warszawska 55, Warszawa 

5. Ilość miejsc na bezpłatne badania mammograficzne jest ograniczona. 
6. Przed przystąpieniem do badania każda Uczestniczka musi zgłosić się do recepcji oddziału CMP, w którym odbędzie się badanie, w 

celu rejestracji. 
7. Na badania obowiązują zapisy.  
8. Zapisy na badania mammograficzne w ramach akcji „Zdrowe piersi” możliwe są za pośrednictwem Centrum Rezerwacji Wizyt 

22 737 50 50 oraz online w Portalu Pacjenta CMP www.portalpacjenta.cmp.med.pl. 
9. Czas promocji ograniczony. 
10. Z promocji Bezpłatna mammografia w CMP wyłączone są pozostałe oddziały CMP, z wyjątkiem wymienionych w punkcie 4,  

paragrafu 3. 
11. Rabaty i upusty nie łączą się z innymi promocjami.  
12. Kobiety, które nie spełniają warunków wymienionych w punkcie 2, paragrafu 3 mogą skorzystać z mammografii w CMP w 

wymienionych w punkcie 4, paragrafu 3 dniach i lokalizacjach, po uprzednim umówieniu się i opłaceniu badania w kwocie 90zł. 
13. W ramach akcji „Zdrowe piersi” każda Uczestniczka, która zarejestruje się w odpowiednim oddziale CMP w dniu badania, 

oprócz badania mammograficznego, będzie mogła skorzystać z konsultacji z położną i nauki samobadania piersi. 

 

§4.  
1. Regulamin dostępny jest na stronie www.cmp.med.pl 
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, iż zmiany nie pogarszają warunków 

uczestnictwa w promocji. Ogłoszenie zmian nastąpi poprzez opublikowanie Regulaminu na stronie internetowej: 

www.cmp.med.pl 

3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie.  

Spory te będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Organizatora sąd powszechny. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej www.cmp.med.pl 

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w ciągu 1 dnia od dnia ich dokonania. 
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