Regulamin konkursu przeprowadzanego 17 czerwca 2018 roku
podczas Dnia Zdrowia w Tychach

§1 Informacje ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Megrez Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Edukacji 102,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy
Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000302837, kapitał zakładowy w wysokości 69 027 850,00 zł, NIP 6342670310,
REGON 240872286 („Organizator”).
2. Celem konkursu jest promocja zdrowia poprzez zachęcanie do wykonywania badań
profilaktycznych oraz reklama usług diagnostycznych Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i
Mikrobiologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Megrez Sp. z o.o.
3. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych
(„Uczestnicy”). W konkursie nie mogą brać udziału:
a. Członkowie organów Organizatora;
b. Pracownicy Organizatora;
c. Wstępni, zstępni, rodzeństwo i małżonkowie osób wymienionych w punktach a) i b), jak również
osoby przez te osoby przysposobione lub znajdujące się pod ich opieką lub kuratelą.

§2 Organizacja konkursu
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
a. Udzielenie na przygotowanym przez Organizatora formularzu poprawnej odpowiedzi na zadane
pytania: 1. Jakie badania wchodzą w skład pakietu podstawowego; 2. Po jakim czasie od ukąszenia
przez kleszcza należy wykonać badania przesiewowe pod kątem zakażenia boreliozą?; 3. W jakich
godzinach czynne jest szpitalne laboratorium? (załącznik nr 1)
b. Podanie prawidłowych danych.
2. W konkursie wezmą udział prawidłowo wypełnione formularze
3. Ostateczny termin wypełniania formularzy konkursowych upływa 17 czerwca 2018r. o godz. 17.30.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 czerwca 2018r. o godz. 18.00.
4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

§3 Zasady przyznawania nagród
1. Organizator przewiduje nagrody dla piętnastu (15) wylosowanych poprawnych odpowiedzi.
Zwycięzcy Konkursu – 15 osób, autorzy wylosowanych odpowiedzi - otrzymają pakiet podstawowy z
zestawem badań do wykonania w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej.
2. Nagrody nie podlegają wymianie na pieniądze.
3. Decyzja Organizatora jest ostateczna.
4. Laureaci konkursu mogą odebrać nagrody osobiście na stoisku Organizatora 17 czerwca 2018 roku
do godziny 18.00.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest na stronie www.szpitalmegrez.pl.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
4. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
5. wypełnienie formularza konkursowego jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu
warunków niniejszego regulaminu.

