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REGULAMIN

przyznawania kuponów rabatowych na zajęcia w Szkole Rodzenia
działającej w ramach Medycyna Prywatna spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie
oraz kuponów na bezpłatne badania USG-4D

1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady przyznawania:
a. kuponów rabatowych (dalej jako: „Kupony Rabatowe”) uprawniających do zniżek w zakresie opłat za uczestnictwo
w zajęciach Szkoły Rodzenia (dalej jako: „Szkoła Rodzenia”) działającej w ramach Medycyna Prywatna spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków, wpisanej do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000428534; posiadającej
nr NIP: 6783102457, REGON: 121160684 (dalej jako: „Organizator”).
b. Kuponów uprawniających do wykonania bezpłatnego badania USG-4D kobiety ciężarnej
(dalej jako: „Kupony na USG-4D”).
2. Podmiotem przyznającym Kupony Rabatowe i Kupony na USG-4D jest Organizator.
3. Kupony Rabatowe uprawniają do jednorazowego rabatu w wysokości od 10% do 50% opłaty za uczestnictwo w zajęciach
Szkoły Rodzenia obowiązującej w dacie Konkursu. Informacje o opłatach za uczestnictwo w zajęciach Szkoły Rodzenia
znajdują się na stronie internetowej Szkoły Rodzenia www.szkola.ujastek.pl
4. Kupony na USG-4D uprawniają do wykonania nieodpłatnie jednego badania USG-4D kobiety ciężarnej , na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Kupony Rabatowe i Kupony na USG-4D przyznawane są osobom wyłonionym przez Organizatora w drodze konkursu,
przeprowadzanego cyklicznie zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie (dalej jako: „Konkurs”).
6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540).
7. Udział w Konkursie brać mogą wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności
prawnych.
8. Udział w Konkursie brać mogą wyłącznie kobiety ciężarne oraz ich osoby towarzyszące, które na dzień Konkursu nie zawarły
z Organizatorem umowy na uczestnictwo w zajęciach Szkoły Rodzenia, nie uczestniczyły w zajęciach Szkoły Rodzenia ani nie
uiściły na rzecz Organizatora opłaty za uczestnictwo w zajęciach Szkoły Rodzenia.
9. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniana na stronie internetowej Szpitala www.ujastek.pl oraz zostaje wywieszona
w miejscu widocznym dla uczestników Konkursu.
10. Osoby ubiegające się o przyznanie Kuponów Rabatowych/Kuponów na USG-4D przed przystąpieniem do udziału w Konkursie
zapoznają się z treścią niniejszego Regulaminu. Przystąpienie do udziału w Konkursie oznacza, że uczestnik Konkursu zapoznał
się z treścią niniejszego Regulaminu obowiązującą w dacie przystąpienia do Konkursu i akceptuje wszystkie postanowienia
Regulaminu bez zastrzeżeń.
11. Konkurs odbywa się w trakcie wykładów otwartych (prelekcji) przeprowadzanych w ramach akcji informacyjnych Szkoły
Rodzenia, organizowanych cyklicznie przez Organizatora we współpracy z Centrum Medyczne Ujastek spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (tzw. „Duże Dni Otwarte”). Wykłady otwarte (prelekcje) odbywają się w siedzibie
Organizatora lub w miejscu przez niego wyznaczonym.
12. Ilość przyznawanych w danym Konkursie Kuponów Rabatowych, dokładna wysokość rabatu oraz terminy i rodzaj zajęć
objętych danym rabatem podawane są do wiadomości uczestników wykładu (prelekcji) każdorazowo przed rozpoczęciem
Konkursu.
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13. Ilość przyznawanych w danym Konkursie Kuponów na USG-4D, dokładne ramy czasowe i dokładne miejsce wykonania
badania USG-4D podawane są do wiadomości uczestników wykładu (prelekcji) każdorazowo przed rozpoczęciem Konkursu.
14. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
15. Udział w Konkursie polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie dotyczące zagadnień związanych ze stanem ciąży lub opieką
na noworodkiem, zadane przez prowadzącego wykład (prelekcję) lub inną osobę upoważnioną przez Organizatora. Kupon
Rabatowy/Kupon na USG-4D przyznawany jest uczestnikowi, który jako pierwszy udzieli poprawnej odpowiedzi na zadane
pytanie.
16. Kupon Rabatowy uprawnia do uzyskania rabatu w zakresie opłaty za uczestnictwo w zajęciach Szkoły Rodzenia pod
warunkiem dokonania zapisu do Szkoły Rodzenia oraz uiszczenia całości opłaty za zajęcia Szkoły Rodzenia w kwocie
wynikającej z Kuponu Rabatowego terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty przyznania uczestnikowi Konkursu Kuponu
Rabatowego. Zapisu do Szkoły Rodzenia dokonuje się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie
www.szkola.ujastek.pl. Osobom zapisującym się i uiszczającym opłatę za zajęcia Szkoły Rodzenia po upływie 30 (trzydziestu)
dni po dacie przyznania Kuponu Rabatowego nie przysługuje prawo do rabatu w zakresie opłaty za zajęcia w Szkole Rodzenia.
17. Kupon na USG-4D uprawnia nieodpłatnego wykonania jednego badania USG-4D u kobiety ciężarnej uprawnionej z tego
Kuponu albo wskazanej przez uprawnionego uczestnika Konkursu. Badanie jest wykonywane przez lekarza wskazanego
przez Organizatora w dniu Konkursu, w ramach którego przyznany został właściwy Kupon na USG-4D; w siedzibie
Organizatora lub w innym miejscu przez niego wyznaczonym (dokładne ramy czasowe i miejsce wykonania badania
Organizator podaje w sposób określony w pkt 13 powyżej). Kupon na USG-4D nie może być wykorzystany w terminach
i miejscu innych, niż określone w niniejszym pkt 17.
18. Uczestnikowi wykładów (prelekcji) w czasie Dużych Dni Otwartych może być przyznany tylko jeden Kupon Rabatowy i/lub
tylko jeden Kupon na USG-4D. Przyznanie uczestnikowi Kuponu Rabatowego nie wyklucza możliwości ubiegania się przez
tego uczestnika o przyznanie Kuponu na USG-4D, a przyznanie uczestnikowi Kuponu na USG-4D nie wyklucza możliwości
ubiegania się przez tego uczestnika o przyznanie Kuponu Rabatowego – z zastrzeżeniem, że uczestnik spełnia wszystkie
określone niniejszym Regulaminem warunki przyznania Kuponów Rabatowych i Kuponów na USD-4D.
19. Dla celów uczestnictwa w Konkursie niezbędne jest podanie danych osobowych uczestnika Konkursu oraz (w przypadku
uczestnictwa osób towarzyszących) danych osobowych zainteresowanej kobiety ciężarnej. Osoby przystępujące do Konkursu
wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby związane z organizacją
i przeprowadzeniem Konkursu. W przypadku uczestników Konkursu będących osobami towarzyszącymi kobiet ciężarnych,
przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, że uzyskał on zgodę zainteresowanej kobiety
ciężarnej na udostępnienie Organizatorowi jej danych osobowych na potrzeby związane z organizacją i przeprowadzeniem
Konkursu.
20. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie na potrzeby Konkursu są dobrowolne. Dane osobowe
uzyskane przez Organizatora w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. z dn. 17 czerwca 2002, Dz.U.2002.101.926 ze zm.).
Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z Konkursem jest Organizator. Administrator stosuje środki
techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym w szczególności zabezpiecza
dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
21. Każda osoba, której dane osobowe zostały udostępnione Organizatorowi na potrzeby Konkursu, ma prawo wglądu do swoich
danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również ma prawo do żądania usunięcia danych ze zbioru.
22. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 marca 2014roku.

