
REGULAMIN PILOTAŻOWEJ  
AKCJI SPOŁECZNO-EDUKACYJNEJ  

„ZDRÓW JAK RYBEK czyli RYBEK w WITAMINOGRODZIE,  
KRAINIE ZDROWIA I SPEŁNIONYCH MARZEŃ!”

I. Definicje

Akcja – społeczno-edukacyjna o charakterze prozdrowotnym kierowana do 
dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich rodziców lub opiekunów, 
organizowana oraz koordynowana przez Organizatora na terenie przedszkoli, 
szkół podstawowych oraz placówek służby zdrowia.
Organizator – Fundacja „Zdrowie i Opieka” z siedzibą w Katowicach, 40-098, 
przy ul. Młyńskiej 3/8.
Placówka – apteka będąca uczestnikiem Akcji, na podstawie zawartego porozu-
mienia z Organizatorem.
Uczestnik – osoba biorąca aktywny udział w Akcji poprzez zebranie kolekcji 
naklejek do Albumu Uczestnika, dostępnych w Placówkach, biorących udział  
w Akcji.
Album Uczestnika – albumowa okładka, będąca dowodem udziału w Akcji, a tak-
że umożliwiająca Uczestnikowi zebranie wszystkich postaci i elementów naklejek 
z „Witaminogrodu”, a taże do wzięcia udziału w finale projektu. W celu wzięcia udziału  
w konkursie finałowym uczestnik zobowiązany jest wrzucić do urny zakładkę z 
wyklejonymi kuponikami dołączonymi do każdej naklejki. Zakładka z wklejo-
nym kompletem kuponów i z wypełnionym danymi osobowymi oraz akceptacją 
przez rodzica lub opiekuna prawnego zgody na przetwarzanie danych w celu 
uczestnictwa w Akcji.
Wieści z Witaminogrodu – kilkustronicowy magazyn dla dzieci wydawany 
przez Organizatora w formie gazetki o charakterze edukacyjnym, skierowany 
do uczestników Akcji. W każdym numerze „Wieści z Witaminogrodu” będzie 
można znaleźć informacje o naklejce, jaką Uczestnik będzie mógł otrzymać  
w aptece w celu stworzenia kolekcji w Albumie.
Pacjent – osoby korzystające z usług Apteki.

II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Akcji.
2. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Akcji sprawuje Organizator. Wszelkie 
zastrzeżenia, wątpliwości bądź uwagi dotyczące prawidłowości funkcjonowania 
Akcji można zgłaszać w siedzibie Organizatora.
3. Akcja jest prowadzona w czasie pilotażu w Placówkach wskazanych i wybra-
nych przez Organizatora.
4. Organizator ustala, że Akcja będzie trwała od chwili rozpoczęcia akcji pi-
lotażowej do chwili zebrania wyników i losowania, nie dłużej jednak niż do  
14 czerwca 2014 roku.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Akcji w dowolnym mo-
mencie.
6. Naruszenie przez Uczestnika zasad Akcji określonych w niniejszym regulami-
nie stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Akcji.

III. Zasady Akcji

1. Akcja rozpoczyna się w wybranym przez Organizatora przedszkolu lub szkole 
podstawowej spotkaniem dzieci z Farmaceutą czyli Obrońcą Zdrowia oraz pre-
zentacją filmu „W obronie Zdrowolandii”.
2. Dzieci po spotkaniu z Obrońcą Zdrowia oraz po obejrzeniu filmu otrzymują 
tzw. PAKIET STARTOWY UCZESTNIKA AKCJI „ZDRÓW JAK RYBEK czy-
li RYBEK w WITAMINOGRODZIE, KRAINIE ZDROWIA I SPEŁNIONYCH 
MARZEŃ!”, tj. gazetkę „Wieści z Witamingrodu”, Album Uczestnika, w którym 
będą mogli wklejać naklejki, znajdujące się w gazetce, tej pierwszej otrzymanej 
od Farmaceuty na spotkaniu oraz w każdym kolejnym wydaniu gazety, dostępnej 
w Placówce. Spis Placówek, biorących udział w akcji można znaleźć na stronie 
internetowej: www.fuzio.pl.
3. Osoby przystępujące do Akcji stają się Uczestnikami od chwili wklejenia 

do Albumu Uczestnika pierwszej naklejki oraz wklejenia kuponu z numerem  
do zakładki konkursowej. 
4. Uczestnikiem Akcji może zostać także osoba, która nie brała udziału w spo-
tkaniu i nie obejrzała filmu na spotkaniu z Farmaceutą, a otrzymała PAKIET 
STARTOWY w Aptece biorącej udział w Akcji. Taki uczestnik może otrzymać 
do obejrzenia film w formie elektronicznej na płycie DVD lub otrzymać go dro-
gą internetową.
5. Komplet naklejek wklejonych do Albumu Uczestnika uprawnia do wzięcia 
udziału w finale Akcji, w czasie której zostaną rozlosowane upominki oraz nagro-
da główna.
6. Uczestnik, który zgłosi się do udziału w finale Akcji zobowiązany jest do:
- zebrania kuponów z numerami, 
- wklejenia kuponów do specjalnej zakładki,
- wypełnienia części dotyczącej zgody na uczestnictwo,
- wrzucenia zakładki do urny, znajdującej się w punktach, które zostaną podane 
w ostatnim, przed finałem wydaniu „Wieści z Witaminogrodu”.
7. Laureaci zostaną wylosowani w czasie Akcji Finałowej. Wtedy też rozdane 
zostaną nagrody.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia Akcji z powodu ważnych 
przyczyn.
9. Wszystkie informacje i komunikaty dotyczące przebiegu i rozstrzy-
gnięcia konkursu będą umieszczane każdorazowo na stronie internetowej  
www.fuzio.pl.

IV. Warunki przystąpienia Placówki do Akcji

1. Do Akcji może przystąpić każda Placówka, która zobowiązuje się do:
• wskazania w Placówce miejsca  oznaczonego znakiem graficznym „Akcji  

Witaminogród”,
• zapewnienia dostępności Uczestnikom Akcji materiałów przekazanych przez 

Organizatora, a także informowania Organizatora o stanie i liczbie materiałów 
Akcji, 

• informowania Uczestników Akcji o tym gdzie mogą znaleźć szczegółowe in-
formacje na temat Akcji,

zachęcania Pacjentów niebędących uczestnikami do udziału w Akcji,
• dystrybucji materiałów edukacyjnych oraz materiałów reklamowych dotyczą-

cych Akcji.
2. W celu umożliwienia przeprowadzenia Akcji, Organizator zobowiązuje się do:
• udostępnienia Placówce wszystkich materiałów edukacyjnych i reklamowych 

niezbędnych w czasie realizacji Akcji,
•  przekazywania informacji oraz danych potrzebnych do prowadzenia Akcji,
•  udostępnienia materiałów do oznakowania wyznaczonego miejsca w Placów-

ce charakterystycznymi informacjami o „Witaminogrodzie”.

IV. Postanowienia końcowe

1. Informacje o Akcji, będzie można uzyskać pod numerem telefonu Organiza-
tora: +48 32 253-75-00, w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 
Organizatora: www.fuzio.pl.
2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony w siedzibie Organizatora oraz na jego 
stronie internetowej www.fuzio.pl.
3. Dane osobowe Uczestników zostaną zniszczone po zakończeniu Akcji.
4. Dokonując zgłoszenia udziału w Akcji jego Uczestnik potwierdza, że wyraża 
zgodę na zasady Akcji, zapoznał się i akceptuje Regulamin Akcji, a także, że za-
poznał się i akceptuje niniejszy Regulamin.

ORGANIZATOR
 FUNDACJA ZDROWIE I OPIEKA

Fundacja „Zdrowie i Opieka”
ul. Młyńska 3/8, 40-098 Katowice

tel. +48 32/253-75-00

Szczegółowe informacje dostępne  
na stronie internetowej: 

www.fuzio.pl
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