REGULAMIN KAMPANII STATUTOWEJ FUNDACJI GODULA-HOPE
„Bezpłatne biopsje cienko i gruboigłowe piersi"
Organizatorem niniejszej Kampanii Statutowej jest Fundacja na Rzecz Programu
Wczesnego Wykrywania Chorób Nowotworowych Kobiet Godula-Hope z siedzibą w
Rudzie Śląskiej przy ul. Głównej 11 Pawilon A1, prowadząca zakład podmiotu
leczniczego NZOZ GENOM.
§ 1. Definicje
1. Kampania Statutowa – oznacza zorganizowaną na warunkach określonych w
Regulaminie kampanię bezpłatnego świadczenia usługi zdrowotnej : biopsji
cienkoigłowej oraz biopsji gruboigłowej. Akcja nie dotyczy pacjentek z programu
raka piersi ( SIMP ).
2. Organizator / Fundacja – oznacza
Fundację na Rzecz Programu Wczesnego
Wykrywania Chorób Nowotworowych Kobiet Godula-Hope z siedzibą w Rudzie Śląskiej
przy ul. Głównej 11 Pawilon A1, prowadząca zakład podmiotu leczniczego NZOZ
GENOM.
3. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Kampanii Statutowej
4. Świadczenia – oznacza świadczenia realizowane przez Organizatora na warunkach
określonych w Regulaminie.
5. Świadczeniodawca – oznacza Organizatora lub inny podmiot współpracujący z
Organizatorem, któremu zleci on zrealizowanie danego Świadczenia.
6. Uczestnik – oznacza osobę, która korzysta lub zamierza skorzystać ze
Świadczeń
§ 2. Świadczenia zapewniane w ramach Kampanii Statutowej
1. W ramach Kampanii Statutowej Fundacja zapewni bezpłatne badanie:
a) biopsję cienkoigłową piersi
b) biopsję gruboigłową piersi
dalej określane jako „Świadczenia”.
2. Świadczenia realizowane będą w Rudzie Śląskiej przy ul. Głównej 11 pawilon A1
3. Warunkiem przystąpienia do Kampanii jest uprzednie zapisanie się na
świadczenie pod nr telefonu 32/2444663 celem umówienie się na bezpłatną wizytę
lekarską kwalifikująca do świadczenia. O ostatecznej kwalifikacji do udzielenia
świadczenia decyduje lekarz na podstawie wywiadu oraz przedłożonych przez
uczestnika wyników badań.
4.Zapis na świadczenie nie gwarantuje skorzystania z bezpłatnego badania.
Ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa w Kampanii będzie kwalifikacja przez
lekarza Fundacji lub kontakt telefoniczny Pracownika Fundacji.
5.Dzień przed planowanym badaniem Pracownicy Fundacji będą potwierdzać
uczestnictwo w Kampanii.
6. Kampania obejmuje jedynie świadczenia wymienione w § 1 pkt 1. Skorzystanie z
Kampanii nie upoważnia Uczestnika do żądania nieodpłatnego wykonania
jakichkolwiek innych usług zdrowotnych świadczonych przez Fundację,
a także nie upoważnia Uczestnika do żądania jakichkolwiek rabatów.
§ 3. Ogólne warunki udziału w

Kampanii Statutowej

1. W Kampanii Statutowej mogą brać udział wyłącznie osoby posiadające wynik
badania USG piersi wskazujący na konieczność przeprowadzenia biopsji cienko lub
gruboigłowej
2. Uczestnicy – pacjenci, kwalifikowani są do udziału w Kampanii Statutowej na
podstawie przedstawionego przez nich wyniku badania USG piersi oraz wywiadu
lekarskiego przeprowadzonego w Fundacji. O ostatecznej kwalifikacji decyduje
lekarz na podstawie wyników badań.
3. Przy zgłoszeniu Uczestnik obowiązany jest podać:
a) swoje imię i nazwisko,
b) numer telefonu
c) Świadczenia, które chciałby otrzymać,
4. Fundacja może wezwać Uczestnika do podania również innych danych niż
wymienione w ust. 3 powyżej, w zakresie, w jakim jest to konieczne dla
prawidłowego zrealizowania Świadczenia.
5. Warunkiem wzięcia udziału w Kampanii jest wyrażenie zgody na założenie
karty zdrowia i choroby pacjenta
§ 4. Zasady realizowania Świadczeń
1. Fundacja zaproponuje Uczestnikowi termin zrealizowania Świadczenia w oparciu
o możliwości i organizację pracy Świadczeniodawcy oraz w miarę możliwości
uwzględniając potrzeby Uczestnika.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i prawidłowość Świadczeń
zrealizowanych przez innego Świadczeniodawcę.
3. Świadczenia realizowane są zgodnie z regulaminami i warunkami obowiązującymi
u Świadczeniodawcy, z którymi Uczestnik powinien zapoznać się w sposób
zwyczajowo przyjęty u Świadczeniodawcy przed otrzymaniem Świadczenia.
4. Świadczenia realizowane są zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami sztuki
medycznej w normalnych godzinach pracy Świadczeniodawcy.
5. Świadczeniodawca ma prawo odmowy udzielenia Świadczeń, gdyby taka konieczność
wynikała z przepisów prawa lub zasad sztuki medycznej. W takim wypadku
Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia do Fundacji.
§ 5. Szczegółowe warunki udziału w

Kampanii Statutowej

1. Warunkiem skorzystania ze Świadczeń, jest bezpłatna wizyta u lekarza Fundacji
wraz z wynikami badań na podstawie, których następuje kwalifikacja do
świadczenia przez lekarza
2. Szczegółowe kryteria włączenia do badania:
- wynik badania USG wraz z opisem
- w przypadku biopsji gruboigłowej przeprowadzenie badania INR (APTT )
- pisemna zgoda na udział w badaniu.
3. Kryteria wyłączenia:
- nieprawidłowy wynik badania INR

lub APTT

- brak wyrażenia pisemnej zgody na przeprowadzenie badania
§ 6. Kontakt i reklamacje
1. We wszelkich sprawach związanych z Kampanią można kontaktować się z
Organizatorem: Poniedziałek – Piątek 9.00 – 18.00 ; pod numerem: +48
32/2444663, pod adresem e-mail: rejestracja@genom.pl lub pod adresem: Ruda
Śląska, ul. Główna 11 pawilon 1A
2. Reklamacje w sprawie Kampanii Statutowej należy składać w formie pisemnej lub
elektronicznie u Organizatora z dopiskiem „Reklamacja” najpóźniej w terminie 7
dni od zakończenia Kampanii. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację oraz dokładny
opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4. Reklamacje będą rozpatrywane będą w terminie 20 dni od ich wpływu.
§ 7. Okres obowiązywania Kampanii
Akcja Promocyjna obowiązuje od dnia 01 września 2021r.

do odwołania,

§ 8. Wykluczenie z Kampanii
1. Świadczeniodawca lub Organizator mają prawo wykluczenia Uczestnika z udziału
w Kampanii i/lub pozbawienia Uczestnika danego Świadczenia, w przypadku gdy:
a) Uczestnik narusza postanowienia Regulaminu,
b) Uczestnik podaje nieprawdziwe lub nierzetelne informacje bądź dane niezbędne
do zgłoszenia udziału w Kampanii Statutowej,
c) Uczestnik prowadzi inne działania, co do których zajdzie uzasadnione
przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub
zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Kampanii,
d) okaże się, iż Uczestnik nie spełniał warunków uczestnictwa w Kampanii
2. Kryteria wyłączenia (medyczne)
- nieprawidłowe wyniki badania INR lub APTT,
- brak stosowania się pacjentki do zaleceń ,
- wycofanie przez pacjentkę zgody na udział w badaniu,
- wycofanie przez pacjentkę zgody na założenie karty historii zdrowia i choroby,
3. W przypadku, gdy któraś z przesłanek wykluczenia zostanie ujawnione po
zrealizowaniu Świadczenia, a jej wystąpienie miało miejsce z winy Uczestnika,
wówczas Uczestnik może zostać obciążony kosztami zrealizowania Świadczenia oraz
wszelkimi innymi kosztami poniesionymi z tego powodu przez Organizatora.
§ 9. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Kampanii w trakcie jej
trwania. Każda zmiana Regulaminu zostanie opublikowana w taki sam sposób, jak
opublikowano Regulamin.
2. Każdy Uczestnik akceptuje, że Świadczenia udzielane będą na warunkach
określonych w Regulaminie. Zapis na wizytę lekarską jest równoznaczny z
zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Udział w Kampanii jest dobrowolny.
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym Regulaminem poddaje się
pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby Organizatora.
Załącznik:
regulamin informacyjny

