REGULAMIN KONKURSU
„AKTYWNI SIĘ BADAJĄ”
§1
1. Organizatorem konkursu Aktywni się badają („Konkurs”) jest MediSpace sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Spokojnej 5, 01-044 w Warszawie („Organizator”) we współpracy
z organizacją Aktywni z Cukrzycą.
2. Celem Konkursu jest promocja badań profilaktycznych wśród fanów profilu zespołu
Aktywni z cukrzycą na portalu Facebook.
3. Czas trwania Konkursu - od chwili opublikowania pytania konkursowego w dniu
1 kwietnia 2016 r. do godziny 24:00 w dniu 6 kwietnia 2016 r.
WARUNKI UCZESTNICTWA
§2
1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, który ukończyła 18 rok życia
i jest fanem profilu organizacji Aktywni z cukrzycą oraz profilu MediSpace na portalu
Facebook.
2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
organizacyjnego Organizatora dostępnego na stronie: http://medispace.pl/dopobrania/, a także z zapoznaniem się i akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
§3
1. W dniu 1 kwietnia 2016 r. na profilu Facebook organizacji Aktywni z cukrzycą
zostanie opublikowany pytanie konkursowe o treści: Co dla Was znaczy bycie
aktywnym?
2. Licząc od dnia wskazanego w ustępie powyżej dwudziestu fanów profilu organizacji
Aktywni z cukrzycą, których odpowiedź uzyska najwięcej „polubień” do dnia
zakończenia głosowania uzyska możliwość wygrania po jednym bezpłatnym badaniu
USG jamy brzusznej (w dalszej części: „badanie”).
3. Głosowanie zakończy się 6 kwietnia 2016 r. o godzinie 24:00. Po upływie tego
terminu kolejne „polubienia” nie będą wpływały na wyłonienie zwycięzców
Konkursu.
4. W przypadku gdy co najmniej dwie osoby będą miały taką samą liczbę „polubień”,
w szczególności, gdy kwestia będzie dotyczyć zajęcia dwudziestego miejsca,
najciekawszą odpowiedź wyłania Organizator.
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5. Dwudziestu osobom wyłonionym zgodnie z procedurą określoną w niniejszym
paragrafie zostanie przydzielony zindywidualizowany kod określony przez
Organizatora („kod konkursowy”), który należy podać każdorazowo przy
rejestrowaniu się na badanie. Jeden kod może być wykorzystany tylko raz.
6. Rejestracja na badanie jest warunkiem obligatoryjnym wykonania badania.
7. Rejestracja na badanie na konkretny dzień może nastąpić nie później niż na 48 godzin
przed planowanym badaniem pod numerem telefonu: (+48) 607 206 707 lub (22) 255
90 50 albo osobiście w siedzibie Organizatora. Przy zapisywaniu się na wybrany
termin należy obligatoryjnie podać kod konkursowy nadany przez Organizatora.
8. Badania będą wykonywane w siedzibie Organizatora w następujące dni: poniedziałki
w godzinach 15:00-19:00, wtorki w godzinach 15:00-19:00 i czwartki w godzinach
15:00-19:00. Ostatni termin na który mogą zapisywać się osoby wyłonione w drodze
konkursu to 28 kwietnia 2016 r. w godzinach wskazanych powyżej. Po upływie tego
terminu badanie może być wykonane jedynie odpłatnie (kod nie będzie uprawniał do
wykonania bezpłatnego badania).
9. Terminy badań mogą ulec zmianie z przyczyn leżących po stronie Organizatora lub
jego współpracowników o czym Organizator niezwłocznie poinformuje osobę
wyłonioną w drodze konkursu i zaproponuje inny, dogodny termin badania w dni
określone w ust. 8.
10. W przypadku gdy zmiana terminu wynika z przyczyn leżących po stronie osoby
wyłonionej w konkursie, Organizator postara się zaproponować inny dogodny termin
z zastrzeżeniem wytycznych określonych w ust. 8.
11. Niestawiennictwo na badaniu bez uprzedzenia Organizatora w zaplanowanym
terminie jest jednoznaczne z rezygnacją ze skorzystania z bezpłatnego badania.
W takiej sytuacji kod przestaje uprawniać do wykonania bezpłatnego badania.
12. W dniu badania należy zgłosić się do rejestracji w siedzibie Organizatora i podać dane
osobowe niezbędne do rejestracji w placówce medycznej oraz indywidualny kod
konkursowy.
13. Do badania należy się przygotować w sposób zgodny z informacjami podanymi na
stronie
Organizatora
http://medispace.pl/uslugi/diagnostyka-obrazowa-usg/
(w zakładce pod nazwą: Jak przygotować się do badania USG jamy brzusznej?)
14. W przypadku gdy osoba przystępująca do badania nie będzie przygotowana do
badania w odpowiedni sposób i w związku z tym nie będzie można przeprowadzić
badania lub badanie nie będzie wiarygodne, kodu nie będzie można wykorzystać po
raz kolejny.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§4
1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
organizacyjnego Organizatora dostępnego na stronie: http://medispace.pl/dopobrania/, a także postanowień niniejszego regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do
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przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie
warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
2. Organizator ma prawo dokonać zmian w niniejszym regulaminie bez podania
przyczyny w dowolnym terminie informując o tym w formie publikacji na stronie
internetowej www.medispace.pl .
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