
Regulamin Konkursu
„3…2…1…WZROK!”
1. Organizatorem Konkursu jest Vidium Medica sp. z o.o. ul. Kluczborska 17/6, 31-217 Kraków, 
NIP 6762514930 , Regon 365612602 Nr Księgi  000000189212 zwana dalej Organizatorem.

2. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które ukończyły 21 rok życia i u których wada
wzroku jest stabilna od minimum 6 miesięcy (brak zmiany wady wzroku w okresie ostatnich 6 
miesięcy).

3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest spełnienie wszystkich punktów opisanych w 
niniejszym Regulaminie.

4. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

5. Aby wziąć udział w konkursie:

a. Zaobserwuj/polub profil Vidium Medica w mediach społecznościowych Instagram oraz Facebook

b. Do dnia 7 sierpnia 2021 na swoim publicznym profilu Facebook/Instagram, nagraj i udostępnij 
film w którym w ciekawy sposób opowiesz dlaczego to właśnie Ty powinieneś wygrać zabieg 
laserowej korekcji wzroku.

c. Na profilu Vidium Medica, w komentarzu pod postem „KONKURS” oznacz dwóch znajomych, 
którzy też chcieliby wykonać zabieg laserowej korekcji wzroku.

6. W pierwszym etapie konkursu, powołana przez Organizatora, bezstronna komisja konkursowa 
składającą się z co najmniej trzech osób, wybierze trzy filmy, które w dniu 16.08.2021 zostaną 
opublikowane na profilu Vidium Medica w mediach społecznościowych Instagram oraz Facebook.

7. Drugi etap konkursu zakończy się 31.08.2021. Zwycięzcą zostanie osoba, której film uzyska 
największą ilość polubień ( łącznie Facebook, Instagram).

8. Nagrodą w Konkursie jest imienny Voucher prezentowy na badanie kwalifikacyjne oraz zabieg 
laserowej korekcji wzroku do wykorzystania wyłącznie przez Zwycięzcę.

9. Voucher upoważnia do wykonania badania kwalifikacyjnego w cenie 1 złoty oraz zabiegu 
laserowej korekcji wzroku w cenie 1 złoty w dowolnym oddziale Vidium Medica w terminie 6 
miesięcy od dnia wystawienia Vouchera.

10. Voucher zostanie przekazany Zwycięzcy Konkursu przez pracownika Rejestracji Vidium 
Medica, niezwłocznie po odbytym badaniu kwalifikacyjnym, wynikiem którego będzie pozytywna 
kwalifikacja do zabiegu.

11. Opłata za kontrole pozabiegowe obowiązuje zgodnie z aktualnym cennikiem Vidium Medica.

12. Voucher może być wykorzystany wyłącznie na zabiegi:

– laserowej korekcji wzroku

– laserowej korekcji starczowzroczności

13. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę, nie może być sprzedany lub darowany.

14. W przypadku rezygnacji z zabiegu Voucher zostanie anulowany.



15. Nagrodę można zrealizować w oddziałach Vidium Medica w Krakowie lub Warszawie.

16. Voucher jest oznaczony znakiem pozwalającym identyfikować osobę, która otrzymała go od 
Vidium Medica oraz opatrzony jest pieczątką i podpisem pracownika.

17. Vidium Medica może odmówić realizacji Vouchera w przypadku:

a. upłynięcia terminu ważności vouchera,

b. niestawienia się na umówione badanie kwalifikacyjne lub na zarezerwowany termin zabiegu, bez
wcześniejszego powiadomienia Vidium Medica o odwołaniu terminu,

c. uszkodzenia Vouchera uniemożliwiającego jego odczytanie,

e. wykorzystaniu lub próbie wykorzystania Vouchera niezgodnie z niniejszym Regulaminem

18. Każdy Uczestnik Konkursu dostaje gwarantowaną nagrodę, w postaci Vouchera o wartości 50 
złotych, do wykorzystania na badanie kwalifikacyjne do zabiegu korekcji wzroku. Warunkiem 
otrzymania Vouchera o wartości 50 zł jest podanie w wiadomości prywatnej, wysłanej na profil 
Vidium Medica
w mediach społecznościowych Facebook, Instagram, adresu email na który ma zostać przesłany 
Voucher.

19. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest umówienie przez Pacjenta wizyty w jednej z dwóch 
placówek Vidium Medica pod numerem telefonu +48 888 444 881, mailowo: 
kontakt@vidiummedica.pl, przez formularz znajdujący się na stronie vidiummedica.pl lub osobiście
w oddziale.

20. W przypadku, jeżeli Zwycięzca Konkursu z powodów medycznych zostanie odroczony od 
zabiegu laserowej korekcji wzroku, ważność Vouchera zostanie przedłużona o czas odroczenia.

21. W przypadku, jeżeli Zwycięzca Konkursu z powodów medycznych zostanie zdyskwalifikowany
z zabiegu laserowej korekcji wzroku, Voucher zostanie przekazany Uczestnikowi, który otrzymał 
drugą największą, łączną liczbę polubień opublikowanego filmu.

22. W przypadku, jeżeli Zwycięzca Konkursu zostanie zakwalifikowany do innego zabiegu 
korekcji wzroku niż laserowa korekcja wzroku, warunkiem koniecznym do przeprowadzenia 
takiego zabiegu będzie dokonanie opłaty w wysokości różnicy cenowej między zabiegiem 
FemtoLasik vOptimum (7390 zł)
a zabiegiem, do którego Zwycięzca zostanie zakwalifikowany.

23. Zwycięzca wyraża zgodę, marketingową na publikację swojego wizerunku w mediach 
społecznościowych, a także stronie internetowej Organizatora. Zobowiązuje się również do 
nagrania krótkiego filmu po zabiegu, pokazującego jak bardzo zmieniło się jego życie w wyniku 
zabiegu korekcji wzroku.

24. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu Konkursu w 
każdym czasie. Wystarczającym jest umieszczenie nowej wersji Regulaminu Konkursu na stronie 
internetowej Vidium Medica https://vidiummedica.pl/


	Regulamin Konkursu „3…2…1…WZROK!”

