Międzynarodowa Kampania Antytytoniowa WHO/CINDI
“Rzuć palenie i wygraj” 2004

Przestań palić i weź udział  w wielkim konkursie z nagrodami !
REGULAMIN KONKURSU

W konkursie może wziąć udział osoba paląca tytoń od co najmniej jednego roku (papierosy, cygara lub fajkę), która ukończyła 18 lat.
Warunkiem udziału w konkursie jest powstrzymanie się od palenia w okresie od 2 do 29 maja 2004r. (Dzień rzucenia palenia – 2 maja 2004).
Osoba paląca zgłasza swój udział w konkursie poprzez kompletne wypełnienie załączonego kuponu konkursowego, naklejenie znaczka pocztowego i przesłanie kuponu do dnia 2 maja br. (decyduje data stempla pocztowego).
Osoba paląca może przesłać tylko jeden kupon konkursowy.
Nagrodą główną jest kwota 3650 zł, co stanowi równowartość 2-letnich średnich kosztów palenia oraz „wycieczka zagraniczna”.
Laureat nagrody głównej weźmie też udział w losowaniu międzynarodowej nagrody specjalnej (10.000 $) oraz europejskiej nagrody regionalnej (2.500 $).
Dla potwierdzenia 4-tygodniowego okresu powstrzymania się od palenia tytoniu uczestnicy konkursu, którzy wylosują nagrody, będą podlegać testowi biochemicznemu. Dodatkowo wymaga się, aby fakt niepalenia potwierdzony został przez świadka (spoza rodziny) zgłoszonego w kuponie konkursowym.
Kandydaci do nagród, wyłonieni drogą komisyjnego losowania, nabywają do nich prawa po spełnieniu warunków konkursu.
Wyniki konkursu będą podane do wiadomości publicznej.


KONKURS DLA PROFESJONALISTÓW MEDYCZNYCH

	Osoba będąca pracownikiem medycznym (lekarzem med., stomatologiem, farmaceutą, pielęgniarką, położną, higienistką stomatologiczną, fizykoterapeutą, rehabilitantem med.,) lub studentem uczelni medycznej, po spełnieniu powyższych punktów regulaminu i wypełnieniu pkt. 8 w kuponie konkursowym, weźmie dodatkowo udział w losowaniu odrębnej nagrody w konkursie dla profesjonalistów medycznych.





                      REGULAMIN KONKURSU
DLA                OSÓB UDZIELAJĄCYCH WSPARCIA RZUCAJĄCYM PALENIE
Uczestnikiem konkursu może być osoba dorosła, zarówno paląca, jak i niepaląca.
Warunkiem udziału w konkursie jest wręczenie kuponu konkursowego osobie palącej i nakłonienie jej do udziału w konkursie „Rzuć palenie i wygraj” zgodnie z regulaminem.
Osoba udzielająca wsparcia zgłasza swój udział w konkursie poprzez wypełnienie kuponu konkursowego znajdującego się pod regulaminem.
Jedna osoba może wspierać wielu uczestników konkursu dla palących.
Osoba udzielająca wsparcia może być równocześnie świadkiem zgłoszonym przez uczestnika konkursu dla palących, o ile nie jest członkiem rodziny.
W konkursie dla osób udzielających wsparcia przewidziana jest odrębna, atrakcyjna nagroda.
Zdobywca nagrody zostanie wyłoniony drogą losowania.
Osoba udzielająca wsparcia staje się zdobywcą nagrody, jeżeli uczestnik konkursu, którego wspierała rzucił palenie 2 maja br. i nie palił tytoniu w dniach 2-29 maja, co zostało potwierdzone zeznaniem świadka i badaniem biochemicznym. 


KUPON KONKURSOWY
·	Proszę czytelnie wypełnić, nakleić znaczek pocztowy i wrzucić do skrzynki pocztowej
·	Dane zawarte w kuponie muszą być prawdziwe
·	Jedynie kompletnie wypełniony kupon weźmie udział w losowaniu nagród
·	Jeżeli nie zamierza Pan/Pani wziąć udziału w konkursie, proszę przekazać niezwłocznie ulotkę innej osobie palącej tytoń																					Dziękujemy
1. Imię i nazwisko


2. Płeć (zakreśl właściwą odpowiedź) 
K

M

3. Data urodzenia









dzień

miesiąc 

rok
4. Adres zamieszkania





kod

dokładny adres
województwo


                                                               telefon
5. Ilość wypalanych przeciętnie dziennie:
  1/ papierosów


 2/ cygar


  3/ fajek



6. Dotychczasowe próby rzucenia palenia (proszę podkreślić właściwą odpowiedź):
1/ nigdy	  		2/ 1-2 razy   		3/ 3 razy i więcej

7. Liczba lat palenia papierosów: 



8. Zawód lub kierunek studiów (wypełniają jedynie osoby, które są pracownikami medycznymi lub studentami uczelni medycznych wymienionymi w pkt. 10  regulaminu)




9 Zgłaszam następującą osobę – świadka rzucenia palenia w okresie od 02-29 maja br. (spoza rodziny)
Imię i nazwisko

Adres zamieszkania							Telefon


10. Oświadczam, że wezmę udział w konkursie zgodnie z regulaminem.

Oświadczam, że dobrowolnie zgadzam się na wykorzystanie powyższych danych wyłącznie w celach naukowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Katedry Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej UM w Łodzi. Mam prawo do wglądu do swoich danych oraz  ich poprawiania.  	         

           .........................................
			   					                       podpis uczestnika konkursu

                     KUPON KONKURSOWY  DLA OSOBY WSPIERAJĄCEJ

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania






kod

miejscowość, ulica, numer domu

telefon

Oświadczam, że udzielam wsparcia powyższemu uczestnikowi konkursu dla palących i wezmę udział w konkursie zgodnie z regulaminem.		 			

Oświadczam, że dobrowolnie zgadzam się na wykorzystanie powyższych danych wyłącznie w celach naukowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Katedry Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej UM w Łodzi. Mam prawo do wglądu do swoich danych oraz  ich poprawiania.  
..........................................................
      podpis osoby wspierającej	 	

