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REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

„Szczepienia przeciw rotawirusom – styczeń 2021” 

 
§1.  

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywać będzie się akcja promocyjna „Szczepienia przeciw rotawirusom 

– styczeń 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 osoby, 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 "Uczestnikiem"). 

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

a. Zapisze dziecko na szczepienie przeciw rotawirusom szczepionką RotaTeq lub Rotarix 

b. Dziecko pozytywnie przejdzie kwalifikację przedszczepienną. 

3. Promocja obejmuje szczepienie dzieci szczepionką RotaTeq lub Rotarix. Pozostałe szczepionki nie są objęte promocją. 
4. Akcja promocyjna obowiązuje w dniach 07-15.01.2021r. i uprawnia do skorzystania ze zniżki: 

a) 30% na szczepienie z użyciem RotaTeq, 
b) 20% na szczepienie z użyciem Rotarix. 

5. Na szczepienie i konsultację wymienione w punkcie 2, paragrafu 3 obowiązują zapisy.  
6. Zapisy na szczepienie i kwalifikację przedszczepienną możliwe są w oddziałach CMP lub za pośrednictwem Centrum 

Rezerwacji Wizyt 22 737 50 50. 
7. Promocja obowiązuje wyłącznie w oddziałach CMP wymienionych poniżej: 

a) CMP Piaseczno  

b) CMP Białołęka  

c) CMP Wola  

d) CMP Żoliborz  

e) CMP Ochota  

f) CMP Józefosław  

g) CMP Gocław  

h) CMP Łomianki  

8. Czas promocji jest ograniczony. 
9. Rabaty i upusty nie łączą się z innymi promocjami.  
10. Liczba miejsc ograniczona. 

 

§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. 

https://cmp.med.pl/cmp-piaseczno/
https://cmp.med.pl/cmp-bialoleka/
https://cmp.med.pl/cmp-wola/
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https://cmp.med.pl/cmp-ochota/
https://cmp.med.pl/cmp-jozefoslaw/
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https://cmp.med.pl/cmp-lomianki/
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