Regulamin kampanii antynikotynowej pod hasłem Nie spalaj się! #WUModa na niepalenie

§1
Wstęp
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i sposób prowadzenia informacyjno-edukacyjnej kampanii
antynikotynowej pod hasłem: Nie spalaj się! #WUModa na niepalenie.
2. Organizatorem kampanii antynikotynowej pod hasłem: Nie spalaj się! #WUModa na niepalenie zwanej
dalej „Kampanią antynikotynową” jest Warszawski Uniwersytet Medyczny zwany dalej
„Organizatorem”. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Kampanii antynikotynowej oraz
jej prawidłową organizację.
3. Kampania antynikotynowa trwać będzie w okresie od 12 czerwca 2017 roku do 31 października 2017
roku, zwanym dalej „Okresem trwania kampanii”. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia
okresu trwania kampanii.

§2
Definicje
1. Program „Nie spalaj się! #WUModa na niepalenie”, czyli program zachęcający osoby palące do
rzucenia nałogu, realizowany jako element Kampanii antynikotynowej pod tą samą nazwą, zwany
dalej Programem. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne i dobrowolne.
2. „Okres trwania programu” - program trwać będzie od 12 czerwca 2017r. do 12 września 2017 r.
Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu trwania programu.
3. Uczestnik Programu – każdy członek społeczności akademickiej Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego, który w sposób określony w warunkach niniejszego Regulaminu złożył wniosek o udział
w Programie i deklaruje chęć podjęcia próby rzucenia palenia w okresie trwania Programu.
4. Karnet na pływalnię – bezpłatny karnet na pływalnię, obejmuje do wyboru możliwość korzystania z
basenu olimpijskiego lub basenu rozgrzewkowego, sauny suchej i parowej w Centrum SportowoRehabilitacyjnym WUM, jest dostępny dla zarejestrowanych uczestników Programu:
a) każdemu uczestnikowi Programu przysługuje 1 karnet na cały czas trwania Programu i jest ważny
tylko z dokumentem tożsamości
b) karnet można otrzymać po zarejestrowaniu się w Programie „Nie spalaj się! #WUModa na
niepalenie”,
c) odbiór i aktywacja karnetu następuje w Kasie CSR WUM,
d) 1 karnet obejmie 20 wejść na pływalnię w okresie od 19 czerwca 2017r. do 27 sierpnia 2017r. (w tym
2 wejścia tygodniowo). Po upływie tego terminu niewykorzystane karnety tracą ważność,
e) 1 wejście na pływalnię obejmuje czas 60 minut liczony od momentu przekroczenia strefy Kas CSR
WUM do chwili opuszczenia pływalni (po przekroczeniu tego czasu zostanie naliczona dopłata
zgodnie z obowiązującym cennikiem CSR WUM),

f)

nie ma możliwości wykorzystania 3 lub większej liczby wejść na pływalnię w jednym tygodniu, ani
oddania karnetu przez uczestnika Programu osobie trzeciej,
g) uczestnicy Programu mogą korzystać z pływalni od poniedziałku do niedzieli, w godz. 6.00 – 22.00, z
saun od poniedziałku do piątku, w godz. 14.00 – 22.00, w weekendy od 12.00-22.00 z wyjątkiem dni,
w których CSR WUM zamyka pływalnię z powodów technicznych lub organizowanych imprez,
h) choroba lub inne zdarzenie losowe nie uprawnia uczestnika Programu do wykorzystania wejść na
pływalnię z danego tygodnia w kolejnych tygodniach, tym samym wejścia przepadają,
i) uczestników Programu obowiązuje podczas pobytu na pływalni regulamin CSR WUM (dostępny w
obiekcie i na stronie https://csr.wum.edu.pl/pl).
5. Gadżety Programu – każdy uczestnik Programu otrzyma tzw. „pakiet startowy”, który będzie obejmował:
karnet na pływalnię CSR oraz materiały promujące Program: skarbonkę i antystres.
6. Nagrody - uczestnicy Programu, którym uda się rzucić palenie zostaną nagrodzeni przez Władze Uczelni
karnetami na pływalnię w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym WUM (14 wejść do wykorzystania w
terminie 3 miesięcy od daty ich otrzymania). Nie ma możliwości, by nagrody te zostały przekazane przez
uczestnika Programu osobom trzecim, ani zostały zamienione na inne świadczenia, w tym równowartość
finansową.
7. Wartość świadczeń (karnet i nagrody) otrzymanych przez uczestników Programu nie przekracza
wysokości kwoty podlegającej obowiązkowi podatkowemu - podatku dochodowego od osób fizycznych.
Zwolnienie z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

§3
Zasady ogólne
1. Warunkiem koniecznym przystąpienia do Programu jest złożenie w formie pisemnej, w chwili
przystąpienia, osobistego oświadczenia, iż jej stan zdrowia umożliwia uczestnictwo w Programie, jak
również pisemnego zgłoszenia do Programu (tzw. Formularza Zgłoszeniowego) wraz z akceptacją
warunków Regulaminu Programu.
2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z Programu w każdym czasie w okresie jego trwania. Oświadczenie o
rezygnacji będzie skuteczne, o ile zostanie przesłane w formie pisemnej
na adres:
niespalajsie@wum.edu.pl z potwierdzeniem odbioru przez Biuro Informacji i Promocji. Inną formą
rezygnacji, która będzie uznana za skuteczną może być dostarczenie pisemnej rezygnacji do Biura
Informacji i Promocji WUM, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa (pokoje 425 i 426).

§4
Postanowienia końcowe
1. Dane osobowe Uczestników Programu będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o ochronie
danych osobowych wyłącznie w celu poprawnego przeprowadzenia Programu czy Kampanii
antynikotynowej po uprzednim wyrażeniu zgody w formie pisemnej przez osoby przystępujące do
Programu do ich przetwarzania w przedmiotowym zakresie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany nie
mogą wprowadzać zasad mniej korzystnych ani pogarszających warunki Uczestników Programu, ani tez
wpływać na prawa nabyte w ramach Programu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność rzucenia palenia przez Uczestnika ani nie
gwarantuje, iż taki efekt po udziale w Programie nastąpi.

