REGULAMIN KONKURSU

Z OKAZJI DNIA OTWARTEGO W WILLI WIOSENNEJ 29.06.2019r.

1.

Konkurs jest organizowany pod nazwą „Twój idealny dzień” i jest zwany dalej: "Konkursem".

2.

Organizatorem Konkursu jest Medicover Senior Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 00-807,
Al. Jerozolimskie 96, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000446738,
NIP 701-036-63-50, REGON 146510452.

3.

4.

Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a)

posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

b)

nie jest pracownikiem Medicover Senior Sp. z o. o.,

c)

nie jest członkiem rodziny pracownika Medicover Senior Sp. z o. o.

Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie łączne następujących wymagań:
a)
b)

posiadanie statusu Uczestnika zgodnie z pkt 3.
udzielenie na kuponie konkursowym odpowiedzi na pytanie konkursowe „Co jest
najważniejsze według Ciebie w domu opieki?” i umieszczenie go w przeznaczonym do tego
celu podczas Dnia otwartego w Willi Wiosennej 29.06.2019r.

c)

podanie prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego
na kuponie konkursowym, a także podpisanie zawartej na kuponie zgody na przetwarzanie
danych osobowych.

5.

Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz, tj. wypełnić jeden kupon konkursowy.

6.

Nagrodą w Konkursie jest 3-dniowy pobyt w Domu Seniora Willa Wiosenna, mieszczącym się przy
ul. Wiosennej 1 w Święcicach.

7.

Pobyt będący nagrodą w konkursie obejmuje:
a)

zakwaterowanie w komfortowo wyposażonym pokoju 1- lub 2-osobowym z łazienką,

b)

całodobową opiekę pielęgniarską oraz wsparcie opiekunów medycznych,

c)

wyżywienie: 3 posiłki (śniadanie, obiad, kolacja) z możliwością diety plus 2 posiłki
uzupełniające - drugie śniadanie i podwieczorek,

d)

opiekę doraźną lekarza dyżurnego – internisty lub lekarza rodzinnego lub geriatry;

e)

konsultację rehabilitanta i ćwiczenia ogólnousprawniające grupowe (od poniedziałku do
piątku),

f)

grupowe zajęcia terapeutyczne i aktywizujące – muzykoterapia, arteterapia itp. (od
poniedziałku do piątku),

g)
h)

podstawowe usługi pralnicze,
usługi dodatkowe (w cenie pakietu):
•

seanse filmowe,

•

możliwość wypożyczenia kijów Nordic Walking,

8.

•

nieograniczony wstęp do groty solnej,

•

bezpłatne wifi w każdym pokoju,

•

bilard, piłkarzyki, gry planszowe i towarzyskie, szachy,

•

sala fitness – bezpłatne korzystanie z urządzeń sportowo – rehabilitacyjnych,

•

biblioteczka,

•

kącik komputerowy.

Z nagrody może skorzystać tylko osoba, która ukończyła 60 rok życia i jest przynajmniej częściowo
samodzielna tj. posiada 1 lub 2 stopień niesamodzielności.

9.

Pobyt stanowiący nagrodę w niniejszym Konkursie można zrealizować w okresie od 08.07.2019 r.
do 07.10.2019 r.

10. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołał komisję konkursową
w skład, której wchodzą:
•

Monika Lechowicz – Kierownik Domu Seniora Willa Wiosenna,

•

Monika Chojecka – Z-ca Dyrektora Operacyjnego Medicover Senior,

•

Ewa Oderkiewicz – Dział Marketingu Medicover Senior.

11. Komisja konkursowa wybierze wedle wewnętrznych kryteriów najbardziej oryginalną i ciekawą
odpowiedź na pytanie konkursowe.
12. Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany telefonicznie o wygranej. Werdykt komisji zostanie
także ogłoszony do dnia 05.07.2019r. na fanpaigu https://www.facebook.com/MedicoverSenior/.
13. Jeśli zwycięzca konkursu nie spełnia wymagań określonych w pkt. 8 lub z innych względów nie
może skorzystać z wygranej, może przekazać nagrodę osobie trzeciej, przy czym przekazanie
nagrody powinno być udokumentowane odpowiednim oświadczeniem wygranego, które osoba
korzystająca z pobytu obowiązana jest okazać w momencie rezerwacji.
14. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie

warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn

podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi.
15. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu
rozstrzyga Organizator.
16. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i
przedmiotowy Regulamin akceptuje.

