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WARUNKI AKCJI  

ZDROWOTNO - PROFILAKTYCZNEJ  

PN.: „BIAŁA SOBOTA 3”  
 

 

1. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie mieszkańców Powiatu Strzeleckiego w dostępie 

do specjalistów z zakresu kardiologii, endokrynologii, urologii,  dermatologii, 

ginekologii, ortopedii, reumatologii, badań słuchu oraz do fizjoterapeuty. W trakcie 

akcji profilaktycznej będą odbywać się bezpłatne konsultacje u w/w specjalistów oraz 

bezpłatne badania laboratoryjne kwalifikujące do skorzystania z powyższych 

konsultacji. 

2. Miejscem odbywania się przedsięwzięcia jest teren Szpitala Powiatowego w Strzelcach 

Opolskich przy ul. Opolskiej 36A w wyznaczonych do tego celu gabinetach, 

laboratorium, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Powiatowym Centrum Kultury  

w Strzelcach Opolskich.  

3. Organizatorem imprezy jest Zarząd Powiatu Strzeleckiego. 

4. Terminem akcji jest 16 października 2015 r. w przypadku rehabilitanta dziecięcego  

oraz 17 października 2015 r. w godz. 7:30 – 18.00 lub do zakończenia ostatniej 

konsultacji. 

5. Z darmowych konsultacji i badań mogą skorzystać tylko osoby stale zameldowane na 

terenie Powiatu Strzeleckiego. 

6. W ramach „Białej Soboty 3” zostanie udzielonych 400 konsultacji w ramach 

9 specjalizacji (kardiologicznej, endokrynologicznej, urologicznej, dermatologicznej, 

ginekologicznej, ortopedycznej, reumatologicznej, badań słuchu oraz fizjoterapeuty).  

7. Osoby te zobowiązane są do wcześniejszej osobistej rejestracji, odebrania karnetów 

upoważniających do skorzystania z bezpłatnych konsultacji oraz badań.  

 

 

8. Rejestracja odbywać się będzie osobiście (bądź po okazaniu pisemnego upoważnienia 

zawierającego numer PESEL i DANE zwarte w Warunkach Uczestnictwa) z dowodem 



osobistym w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich 29.09.2015 r. 

od godz. 08.00 do wyczerpania wolnych miejsc.  

9. W przypadku wyczerpania wolnych miejsc na konsultacje będą tworzone listy 

rezerwowe z 10 miejscami w ramach każdej specjalizacji. Po rezygnacji osób z list 

podstawowych osoby z list rezerwowych zostaną poinformowane telefonicznie 

o możliwości zajęcia wolnych miejsc.  

10.  Jedna osoba może zapisać się na jedną konsultację i skorzystać z pakietu badań 

przysługującego w ramach udzielenia tej konsultacji. 

11. Dzieci i młodzież do 18 roku życia są rejestrowane przez rodzica. Rodzic zobowiązany 

jest do przedłożenia dowodu osobistego. 

12. Zabezpieczone wyniki badań indywidualnych przeprowadzonych w ramach akcji 

profilaktycznej w laboratorium Szpitala Powiatowego zostaną odebrane przez 

Organizatora i przekazane lekarzom. Po udzieleniu konsultacji lekarz przekaże wyniki 

badań laboratoryjnych pacjentowi. 

13. O zakwalifikowaniu się do skorzystania z konsultacji decyduje kolejność zgłoszeń. 

14. Osoby przebywające na terenie realizacji akcji profilaktycznej mają obowiązek 

stosowania się do zaleceń organizatora, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa 

i porządku, zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych 

uczestników, kolejności przyjęcia pacjentów przez specjalistów, a w szczególności 

przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz nie utrudnia innym 

spokojnego udziału w akcji. 

15. Organizator może utrwalać przebieg akcji profilaktycznej, a w szczególności 

zachowania osób w niej uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących obraz 

i dźwięk. 

16. Wszelkich informacji udziela organizator. 

17. Regulamin dostępny będzie w Starostwie Powiatowym od dnia 21.09.2015 r.  

oraz w dniu odbywania się akcji profilaktycznej w Szpitalu Powiatowym w Punkcie 

Informacyjnym organizatora.  

 

 

 

ORGANIZATOR 


