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REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

„Dzień Kobiet w CMP Ursynów” 

 
§1.  

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywać będzie się akcja promocyjna „Dzień Kobiet 

w CMP Ursynów”. 

§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, posiadająca 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 "Uczestnikiem"). 

2. Program akcji dostępny jest dla każdej Kobiety, która w czasie trwania promocji: 

a. Zapisze się na konsultacje/badania objęte promocją, 

b. Zgłosi się do oddziału CMP Ursynów. 

3. Akcja promocyjna obowiązuje 07.03.2020r.  
4. Jeden Uczestnik promocji może zapisać się na dowolną ilość konsultacji i badań. 
5. Koszt każdej konsultacji oraz każdego badania wynosi 40zł. 
6. Promocja obejmuje wymienione poniżej konsultacje w CMP Ursynów: 

a. Dietetyk z analizą masy ciała, 
b. Okulista,  
c. Ginekolog, badanie cytologiczne dodatkowo płatne 40zł, 
d. Dermatolog. 

7. Promocja obejmuje wymienione poniżej badania w CMP Ursynów: 
e. USG piersi, 
f. USG jamy brzusznej, 
g. USG tarczycy, 
h. USG ślinianek, 
i. USG układu moczowego. 

8. Ilość miejsc na konsultacje i badania w promocyjnej cenie jest ograniczona. 
9. Na konsultacje i badania obowiązują zapisy.  
10. Jedna Kobieta może zapisać się na wiele badań i konsultacji objętych promocją,  
11. Czas promocji ograniczony. 
12. Z promocji „Dzień kobiet w CMP Ursynów” wyłączone są: 

a. pozostałe oddziały CMP, z wyjątkiem CMP Ursynów, 
b. pozostałe usługi poza wymienionymi w punkcie 6 i 7, paragrafu 3. 

13. Rabaty i upusty nie łączą się z innymi promocjami.  
 

§4.  
1. Kobieta, która zgłosi się do oddziału CMP Ursynów w dniu trwania akcji promocyjnej i nie będzie 

mogła wziąć udziału w konsultacjach lub badaniach objętych promocją ze względu na zapełniony 
grafik, otrzyma voucher. 
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2. Voucher uprawnia do skorzystania z jednej konsultacji lub jednego badania, które wymienione są w 
punkcie 6 i 7, paragrafu 3, z wyłączeniem punktu 6a paragrafu 3. 

3. Cena konsultacji lub badania wymienionych w punkcie 2, paragrafu 4 z wykorzystaniem voucheru 
wynosi 40zł. 

4. W celu skorzystania z voucheru należy okazać go przed rejestracją wizyty w oddziale CMP Ursynów. 
5. Voucher ważny jest do 31.03.2020r. 
6. Z voucheru mogą skorzystać wyłącznie kobiety. 
7. Voucher w żadnym wypadku nie podlega wymianie na gotówkę. 
8. Rabaty i upusty nie łączą się z innymi promocjami.  
9. Ilość voucherów ograniczona. 
 

§5.  
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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