Program edukacyjny „Świadomy Diabetyk"
Cukrzyca jest chorobą, z którą można prowadzić długie, dobre życie. Trzeba jednak wiedzieć jak to robić
- konsekwentna, właściwa samokontrola, znajomość zasad zdrowego odżywiania, aktywność fizyczna, to
tylko kilka ważnych kwestii, które determinują jakość życia diabetyka i możliwość radzenia sobie z choro
bą w codziennym życiu. Jesteśmy o tym przekonani, dlatego na łamach pisma „Cukrzyca a Zdrowie" konse¬
kwentnie, systematycznie przekazujemy związane z tym tematem materiały. Tym razem chcemy dodatko¬
wo Państwa zmotywować do dokładnego zapoznania się z nimi i przesłania nam odpowiedzi na kilka py
tań. Zapraszamy Państwa do wspólnej pouczajacej zabawy, podczas której zapoznają się Państwo z zamiesz¬
czonymi w całym numerze tekstami, a potem wytną umieszczony poniżej kupon konkursowy, odpowiedzą
na znajdujące się na nim pytania, wpiszą swoje dane i wyślą na adres:

Redakcja Cukrzyca a Zdrowie
ul. Warszawska 23
15-062 Białystok
Z dopiskiem K O N K U R S
Za poprawnie udzielone odpowiedzi wyślemy na podany przez Państwa adres
glukometr DIAGOMAT firmy DIAGNOSIS sp. z o. o.
Wśród uczestników, którzy nadeślą odpowiedzi na pytania zawarte w trzech kolejnych
wydaniach magazynu medycznego „Cukrzyca a Zdrowie", rozlosujemy trzy aparaty
do pomiaru ciśnienia k r w i marki AND, model UA-767 Plus.
Wyłącznym sponsorem programu edukacyjnego jest firma DIAGNOSIS sp. z o. o.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !

PYTANIA KONKURSOWE
1. Czy wszystkie warzywa i owoce możemy jeść bez ograniczenia?
a) Tak

b) Nie

2. Które z wymienionych zbóż nie zawierają glutenu?
a) owies

b) ryż

c) jęczmień

3. Czy betulina, składnik kory brzozowej, wspomaga leczenie cukrzycy?
a) Tak
IMIĘ
NAZWISKO
ADRES
TELEFON

b) Nie

Skrócony Regulamin Programu edukacyjnego „Świadomy Diabetyk"
• Regulamin, zwany w dalszej części „Regulaminem", określa warunki, zasady uczestnictwa oraz nagrody w programie edukacyjnym „Świadomy Diabetyk", zwanym
dalej „Programem".
• Program jest przeznaczony dla Uczestników posiadających dostęp do czasopisma zawierającego zestaw pytań i kartę zgłoszeniową lub do strony organizatora w w w .
cukrzvcaazdrowie.pl, gdzie jest karta zgłoszeniowa.
• W wydaniach czasopisma „Cukrzyca a Zdrowie", ukazujących się w okresie realizacji Programu, drukowane są zestawy pytań. Każdy zestaw zawiera 3 pytania nawią
zujące do informacji zawartych w treści danego numeru czasopisma „Cukrzyca a Zdrowie".
• Uczestnicy obowiązani są udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w dowolnym numerze czasopisma i umieścić je na kartach zgłoszeniowych, które następ
nie wysyłają na adres Organizatora: ul. Warszawska 23, 15-062 Białystok. Poprawnie wypełniona karta zgłoszeniowa musi zawierać odpowiedzi na wszystkie pytania
zawarte w danym numerze czasopisma „Cukrzyca a Zdrowie". Odpowiedzi będą przyjmowane w terminie od lutego 2012 r. do końca grudnia 2012 r.
• Nagrodą za dostarczenie na adres Organizatora w terminie od lutego 2012 r. do końca grudnia 2012 r. poprawnie wypełnionej karty odpowiedzi na pytania z wybrane
go numeru magazynu medycznego „Cukrzyca a Zdrowie" jest aparat do pomiaru stężenia glukozy we k r w i D I A G O M A T , który zostanie wysłany do uczestnika Progra
mu w ciągu 14 dni od daty jego zakończenia.
• Wśród Uczestników, którzy nadeślą odpowiedzi na pytania zawarte w trzech kolejnych wydaniach magazynu medycznego „Cukrzyca a zdrowie", zostaną rozlosowane
3 aparaty do pomiaru ciśnienia k r w i marki A N D , model UA-631.
• Losowanie aparatów nastąpi w ciągu 14 dni od zakończenia Programu, a lista laureatów zostanie opublikowana w najbliższym po losowaniu numerze magazynu me¬
dycznego „Cukrzyca a Zdrowie" i na stronie Organizatora www.cukrzycaazdrowie.pl. Aparaty zostaną wysłane do laureatów w ciągu 14 dni od zakończenia losowania.
• Biorąc udział w Programie, Uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez Organizatora w celach promocyjno - marketingowych, związanych z prowadzoną przez ten podmiot działalnością, zgodnie z Ustawą o ochronie danych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Uczestnikom Programu
przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.
• Pełen Regulamin Programu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.cukrzcaazdrowie.pl.

Podpis Uczestnika Programu Edukacyjnego

