
 
 
 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „BEZPŁATNE BADANIA KTG W CENTRUM MEDYCZNYM CMP” 
 

& 1 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywać się będzie akcja promocji zdrowia w oddziałach: 

• CMP Piaseczno, ul. Puławska 49, dnia 26.03.2018r. w godzinach 11.00-15.30 

• CMP Warszawa- Białołęka, ul. Berensona 11, dnia 19.03.2018r. w godzinach 11.00-15.30 
§ 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 
2. Program akcji dostępny jest dla kobiet, które ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności 

prawnych, zamieszkały na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które zgłosiły chęć wzięcia udziału w Akcji 
zgodnie z niniejszym Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
(zwana dalej "Uczestnikiem") oraz spełniają następujące warunki: 

• Kobieta ciężarna musi być pod stałą opieką lekarza ginekologa – zgłosić się na badanie z kartą 
ciąży 

• Ciąża pojedyncza, pomiędzy 32-42 tygodniem 
3. Warunkiem koniecznym, który musi być spełniony jest wyrażenie pisemnej zgody na opublikowanie 

wizerunku uczestnika załączony jako załącznik nr. 1 do regulaminu. 
4. Akcja promocji zdrowia obejmuje badanie kardiotokografii płodu – monitorowanie akcji serca płodu 

wraz z jednoczasowym zapisem czynności skurczowej mięśnia macicy. 
5. Liczba miejsc i czas akcji ograniczony. 
6. Rabaty i upusty nie łączą się. 

 
§ 4 

1. Aby wziąć udział w Akcji należy w określonym terminie:  
a) Dokonać zapisu telefonicznego pod numerem infolinii 22 737 50 50 lub na miejscu w dowolnym oddziale 

Centrum Medycznego CMP 
b) Organizator zastrzega sobie ograniczenie liczby miejsc lub czasy trwania promocji.  

 
§ 5 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość wykonania badań, tylko i wyłącznie w godzinach pracy 
przychodni oraz dostępności lekarza specjalisty. 

2. Regulamin dostępny jest na stronie  https://cmp.med.pl/aktualnosci/?category=promocje-i-konkursy  
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, iż zmiany nie pogarszają 

warunków uczestnictwa w Akcji. Ogłoszenie zmian nastąpi poprzez opublikowanie Regulaminu na 
stronie internetowej: https://cmp.med.pl/aktualnosci/?category=promocje-i-konkursy 

4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. 
Spory te będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Organizatora sąd powszechny. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej 
https://cmp.med.pl/aktualnosci/?category=promocje-i-konkursy  

6. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w ciągu 1 dnia od dnia ich dokonania. 
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Załącznik nr. 1                    ...................., dnia .................... 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku 

Ja, niżej podpisana .............................................., zamieszkała w ............................................... 

przy ul. ................................... wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez Centrum 

Medyczne Puławska sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Puławska 49, 05-500 Piaseczno, Spółkę 

Nestemedic SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław oraz ich podmioty 

powiązane w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z prowadzoną przez 

niego działalnością na wszystkich polach eksploatacji bez ograniczeń czasowych, w tym na stronach 

internetowych, portalu Facebook. 

Moja zgoda dotyczy fotografii przedstawiających moją osobę oraz zapis KTG mojego dziecka, na 

podstawie wykonanego mi nieodpłatnie badania. 

Dopuszczam możliwość przetwarzania mojego wizerunku oraz zapisu KTG mojego dziecka poprzez 

kadrowanie i kompozycję. 

Centrum Medyczne Puławska oraz Spółka Nestermedic SA zobowiązuje się rozpowszechniać mój 

wizerunek jedynie w zakresie określonym w niniejszej umowie. 

....................................................... 

(podpis) 

 


