Ważne dla Pań
między 50 a 69 rokiem życia!

Aby otrzymać atrakcyjne
nagrody w kampanii społecznej
Polecam Mammografię!
należy:
1. Zgłosić się do pracowni wykonującej
bezpłatną mammografię z dowodem
osobistym oraz potwierdzeniem ubezpieczenia
2. Wykonać badanie mammograficzne
i uzupełnić swoimi danymi blankiet wewnątrz
ulotki oraz podbić pieczątką pracowni
mammograficznej, która wykonała
mammografię
3. Wypisać 3 zaproszenia (wewnątrz ulotki)
i rozdać krewnym lub znajomym kobietom
w wieku 50 a 69 lat, aby one także wzięły udział
w badaniu i mogły otrzymać cenne nagrody
4. Zobowiązać ww. kobiety do wykonania
mammografii i wręczenia zaproszeń kolejnym

I. Dokończ zdanie konkursowe „Zbadałam się,
ponieważ...” i swój blankiet wrzuć do urny
w placówce, gdzie wykonano mammografię
II. W jednej z aptek sieci „Dbam o Zdrowie”
wymień blankiet na dodatkowe 50 punktów
w programie lojalnościowym

Konkurs trwa: od 01.10–30.11.2010

Masz dwie możliwości wykorzystania blankietu:

Weź udział w kampanii społecznej
Polecam Mammografię!
Możesz otrzymać
bony na sprzęt AGD
lub odebrać punkty
w aptekach „Dbam o Zdrowie” !*
Zrób to dla siebie i dla rodziny.

PARTNERZY KAMPANII:

* Dotyczy wyłącznie kobiet w wieku 50 - 69 lat, które
nie korzystały z badania mammograficznego w ciągu
ostatnich 24 miesięcy oraz tych Pań, które otrzymały
pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania
mammograficznego po upływie 12 miesięcy.

miejsce na pieczatkę

Regulamin konkursu na stronie: www.profilaktykapiersi.pl

Ważny wyłącznie z pieczątką
pracowni mammograficznej

*Wyrażam zgodę na przetważanie danych osobowych. Dane te będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby
konkursu w ramach kampanii “Polecam Mammografię”.

26894672593497

Konkurs trwa: 01.10–30.11.2010

Zbadałam się, ponieważ...

Pytanie konkursowe:

BLANKIET

Dodatkowych informacji udzielają Wojewódzkie Ośrodki Koordynujące: woj. mazowieckie: 22 546 31 11;
woj. wielkopolskie: 61 885 09 15; woj. podlaskie: 85 664 68 25; woj. opolskie: 77 441 60 95.

Zrób to dla siebie i rodziny. Oni Cię potrzebują.

UPEWNIJ SIĘ, ŻE NIC CI NIE DOLEGA.
PAMIĘTAJ TAKŻE, ŻE WCZESNE WYKRYCIE ZMIAN
ZWIĘKSZA TWOJE SZANSE NA BYCIE ZDROWĄ.

To dla mnie ważne, tak jak ważna jesteś Ty.
Badanie jest bezpłatne– wystarczy, że weźmiesz
ze sobą dowód osobisty i potwierdzenie ubezpieczenia.

podpis

Oświadczam, że wykonałam badanie mammograficzne
i przekonam trzy kobiety (50-69 lat), aby również zbadały
swoje piersi. Poproszę je także o wręczenie zaproszenia
kolejnym trzem znajomym. A każda z nich niech zaprosi
następne trzy...

pesel

adres

nazwisko

imię

Przekażę ideę, która może uratować życie!

Polecam Mammografię!

Dołącz do kampanii społecznej

Chciałabym prosić Cię, abyś wykonała badanie mammograficzne.

Droga

ZAPROSZENIE

