
 

REGULAMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO 
IV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ 

„PROBLEM Z GŁOWY” 
 
I. Organizator Programu  

1. Organizatorem Programu pn. „Problem z głowy”, zwanego dalej „Programem” jest Omega Pharma Poland Sp. 
z o.o., z siedzibą w Warszawie 02-653 Warszawa, Al. Niepodległosci 18 , wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000085425, NIP 727-012-66-83, o kapitale zakładowym w wysokości 
38 856 500 PLN, zwanym dalej „Organizatorem”  

 
II. Postanowienia ogólne  

1. Program prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  

2. Program skierowany jest do wszystkich szkół podstawowych i przedszkoli w Polsce.  

3. Dokonanie zgłoszenia do Programu jest równoznaczne z wyrażeniem woli respektowania warunków tego  

Regulaminu, zasad i sposobu przeprowadzenia Programu oraz wszelkich decyzji podejmowanych przez 
Organizatora, zgodnie z Regulaminem, w związku z przebiegiem Programu; w szczególności dokonanie 
zgłoszenia do Programu potwierdza wyrażenie zgody na przesłanie bezpłatnego pakietu materiałów do 
realizacji Programu.  

4. Celem Programu jest wsparcie w edukacji dzieci i ich rodziców z zakresu podstawowych zasad profilaktyki 
zdrowotnej i tolerancji dla osób zarażonych wszawicą.  

5. W ramach Programu Organizator zobowiązuje się do przekazania bezpłatnych materiałów edukacyjnych 
opracowanych przez ekspertów dla rodziców, nauczycieli pielęgniarek.  
6. W ramach Programu zostanie zorganizowany konkurs, na zasadach określonych w oddzielnym regulaminie. 

 
III. Uczestnictwo w Programie  

1. Uczestnikiem Programu może być każda placówka szkolna lub przedszkolna,  która prześle zgłoszenie do 
Programu, w wyniku uzupełnienia formularza zgłoszeniowego do Programu znajdującego się pod adresem 
http://problem-z-glowy.pl/formularz1 i zostanie zakwalifikowana do Programu oraz znajdzie się na liście 
placówek uczestniczących w Programie.  

2. Nadesłanie przez placówkę zgłoszenia do Programu jest równoznaczne z potwierdzeniem chęci uczestnictwa 
w Programie.  

3. Zakwalifikowanie placówki do udziału w Programie nie rodzi po stronie placówki żadnych obowiązków.  

4. W roku szkolnym 2019/2020 Programem objętych zostanie 1000  placówek szkolnych i 3000 placówek 
przedszkolnych.  

5. Liczba miejsc jest ograniczona.  
 
IV. Terminarz Programu  

1. Zgłoszenia do Programu należy przesyłać do dnia 30 sierpnia 2019 r., decyduje data wpływu zgłoszenia.  

2. Wysyłka bezpłatnego pakietu z materiałami edukacyjnymi – do 30 września 2019 r  
 

 

http://problem-z-glowy.pl/formularz1

