
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ BEZPŁATNE KONSULTACJE I 
BADANIA W ODDZIALE CMP 

Józefosław, Ogrodowa 
 

& 1 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywać będzie się akcja promocji 

zdrowia w Oddziale Centrum Medycznego CMP Józefosław, Ogrodowa 20. 
 

§ 2 
1. Organizatorem Akcji jest Józefosław Centrum Medyczne Puławska Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K z siedzibą w 05-500 Józefosław przy ul. 
Ogrodowej 20 wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej KRS 0000646995, NIP 
123-13-29-893 
 

§ 3 
1. Program akcji dostępny jest dla każdej osoby, która ukończyła 18 lat, posiadając a 

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. Akcja promocji zdrowia- zakres usług: 
a. Internista 
b. Pediatra 
c. Diagnosta Obrazowy (usg piersi, usg tarczycy, usg jąder) 
d. Ginekolog (konsultacja oraz cytologia) 
e. Laryngolog 
f. Dietetyk z analizą składu masy ciała 

3. Każdy z pacjentów korzystających z akcji otrzyma voucher o wartości 30zł na 
konsultacje i badania. 

4. Każdy z pacjentów może dokonać zapisu na maksymalnie dwie konsultacje. 
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, na miejscu w 

oddziale CMP Józefosław. 
b. Organizator zastrzega sobie ograniczenie liczby miejsc lub czasy trwania promocji.  

 
§ 5 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość wykonania konsultacji, 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 

https://cmp.med.pl/aktualnosci/?category=promocje-i-konkursy


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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