
 

Zasady akcji 

1. Z Akcji promocji zdrowia skorzystać mogą kobiety powyżej 18 roku życia, posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych, posiadające miejsce zamieszkania w Polsce (dalej: Uczestniczka), 

które otrzymają voucher na badanie i które zgłoszą chęć wzięcia udziału w Akcji promocji zdrowia, 

zgodnie z niniejszym Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych. Uczestnictwo w Akcji promocji zdrowia jest dobrowolne. 

2. W ramach Akcji promocji zdrowia zostanie rozdanych przez Piłkarzy Klubu TS Podbeskidzie 200 szt. 

voucherów. Każdej Uczestniczce przysługuje wyłącznie jeden voucher. Nie ma możliwości łączenia 

voucherów. Voucher uprawnia do skorzystania przez Uczestniczkę z jednego proponowanego 

badania: 

a. TSH 

b. Morfologia 

c. Kreatynina 

d. Cholesterol, Hdl, Trójglicerydy 

3. Czas trwania Akcji promocji zdrowia, to jest okres, kiedy można wykonać darmowe badanie 

obejmuje okres od 08.03.2023 do 22.03.2023 roku. 

4. Miejscem, w którym można skorzystać z Akcji promocji zdrowia jest Punkt Pobrań prowadzony 

przez Organizatora INTERHEALTH DIAGNOSTYKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

znajdujący w Centrum Handlowym Gemini Park Bielsko-Biała, na piętrze II. 

5. Badanie można wykonać w godzinach pracy Punktu Pobrań, to jest dniach handlowych od 

poniedziałku do soboty w godzinach od 8–16. 

6. Aby wziąć udział w Akcji promocji zdrowia, po otrzymaniu vouchera, o którym mowa w § 2 ust. 1, 

należy obowiązkowo umówić wcześniej wizytę w Punkcie Pobrań pod telefonem: 885-038-112 oraz 

przynieść voucher na badanie. 



7. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji czasu trwania Akcji promocji zdrowia. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużonego oczekiwania na wynik badań, ze względu na 

ilość wykonanych badań.  

9. Uczestniczka może skorzystać z Akcji promocji zdrowia tylko raz. 

10. Prawo do wykonania badania nie może być przez Uczestniczkę zamienione na inne świadczenia lub 

wypłatę jego równowartości. 

11. Akcja promocji zdrowia nie łączy się z innymi promocjami i akcjami. 

 

Wyciąg z Regulaminu Akcji promocji zdrowia. 

Pełny regulamin dostępny w Punkcie Pobrań GEMINI Park na 2. piętrze. 

 


