
 

 

 

 

 

Regulamin akcji „Wczesne wykrywanie znamion skórnych u dzieci i młodzieży” 

 

 Zasady ogólne 

1. Akcja „Wczesne wykrywanie znamion skórnych u dzieci i młodzieży”, zwana w dalszej 

treści niniejszego Regulaminu „Akcją” ma na celu wykrycie zmian skórnych wymagających 

obserwacji i/lub leczenia. Na podstawie wykonanych badań zostanie przygotowany przez 

Szpital raport o stanie zdrowia mieszkańców Nowej Huty. 

2. Organizatorem Akcji jest Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie z siedzibą osiedle Na Skarpie 66, 31-913 

Kraków, identyfikujący się numerem NIP: 678-26-80-028, wpisany do KRS pod numerem: 

0000035552, zwany w dalszej treści niniejszego Regulaminu „Organizatorem”. 

3. Akcja przeprowadzona zostanie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Akcja rozpoczyna się dnia 16 października 2014 roku i kończy się dnia 17 października       

2014 roku. 

5. Akcja skierowana jest wyłącznie do dzieci i młodzieży w wieku do 18-tu lat, stałych 

mieszkańców Dzielnicy Kraków-Nowa Huta. 

6. Przystąpienie do akcji jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego 

Regulaminu w całości i oświadczeniem o spełnianiu wszystkich warunków uczestnictwa. 

 

 Zasady przystąpienia do Akcji 

7. Rodzic dokona rejestracji telefonicznej swojego dziecka pod numerem telefonu 12 622-94-

68 (w godzinach od 9:00 do 14:00) lub na adres e-mail: badania@zeromski-szpital.pl  

w okresie od 1 września do 15 października 2014 roku. W czasie rejestracji podaje: swoje 

imię i nazwisko, imię i datę urodzenia dziecka, PESEL, dokładny adres zamieszkania, 

telefon kontaktowy ewentualnie adres e-mail, informacja dot. lekarza rodzinnego. 

8. Akcją zostanie objętych pierwszych 80 zgłoszonych dzieci. Kolejne zgłoszone dzieci 

zostaną umieszczone na liście rezerwowej.                      . 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Organizacja Akcji 

9. Dzieci zakwalifikowane do udziału w Akcji zostaną poinformowane o terminie 

przeprowadzenia badania. 

10. Badania będą prowadzone przez lekarzy dermatologów na terenie Oddziału 

Dermatologicznego w dniach 16-17 października 2014 roku. 

11. Rodzic zostanie poinformowany o wynikach badania. Dzieci, które zakwalifikowane 

zostaną do wycięcia znamienia będą skierowane na konsultacje do Poradni Chirurgii Dzieci 

przy Szpitalu im. S. Żeromskiego, gdzie zostanie wyznaczony termin wycięcia przez 

chirurga dziecięcego. 

 


