
 

 

REGULAMIN AKCJI ZDROWOTNEJ „DZIEŃ Z FIZJOTERAPEUTKĄ UROGINEKOLOGICZNĄ” 

 

§1 

1. Akcja „DZIEŃ Z FIZJOTERAPEUTKĄ UROGINEKOLOGICZNĄ” ma na celu  profilaktykę 

i leczenie dysfunkcji w obrębie miednicy i dolnych dróg moczowych oraz przywróceniu 

równowagi mięśniowo-powięziowej. Konsultacja z fizjoterapeutką uroginekologiczną 

może pomóc w zapobieganiu różnego rodzaju zmianach dna miednicy, takich jak 

nietrzymanie moczu, dysfunkcje seksualne czy obniżenie narządów rodnych. 

2. Akcja dotyczy jednej, pierwszorazowej konsultacji z fizjoterapeutką uroginekologiczną. 

Obejmuje szczegółowy wywiad z pacjentką oraz – za zgodą pacjentki – krótkie, wstępne 

badanie fizjoterapeutyczne. Konsultacja trwa ok. 20 min i ma charakter diagnostyczny. 

3. W Akcji nie mogą brać udziału osoby, które korzystają już z fizjoterapii uroginekologicznej 

w Domu Lekarskim lub brały już wcześniej udział w Akcji „Dzień z Fizjoterapeutką 

Uroginekologiczną” w Centrum Medycznym Struga. 

4. Cena konsultacji wynosi 1 zł – jest to opłata symboliczna. 

 

§2 

Na konsultację można umówić się poprzez rejestrację telefoniczną  Domu Lekarskiego  

S.A. lub  osobiście, we wszystkich Centrach Medycznych Dom Lekarski S.A. znajdujących 

się na terenie miasta Szczecin. Symbolicznej opłaty za wizytę pacjentka dokonuje w 

Centrum Medycznym Piastów. Płatność realizowana jest przed konsultacją. 

 

§3 

1. Konsultacje mogą zostać zrealizowane wyłącznie w Domu Lekarskim pod adresem:  

Centrum Medyczne Piastów w Piastów Office Center, al. Piastów 30, 71-064 Szczecin. 

2. Konsultacje w ramach Akcji przeprowadza fizjoterapeutka uroginekologiczna, Joanna 

Zaleska. Wizyta może zostać zrealizowana tylko u wybranego fizjoterapeuty wskazanego 

przez Dom Lekarski S.A. podczas rezerwacji wizyty, to znaczy Dom Lekarski S.A. zastrzega 

sobie możliwość wyłączenia niektórych fizjoterapeutów z realizacji usług w ramach akcji. 

3. Informacje na temat miejsca, w którym możliwe jest wykonanie określonych badań 

i konsultacji, a także późniejszej kontynuacji fizjoterapii, można uzyskać pod nr  

tel. 91 469 22 82. Więcej informacji: https://domlekarski.pl/zabiegi/fizjoterapia-

uroginekologiczna/  

 

    §4 

Akcja nie łączy się z innymi promocjami lub akcjami obowiązującymi w Dom Lekarski S.A., 

jak też z innymi zniżkami, do których uprawniona jest pacjentka. 
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  §5     

Warunkiem skorzystania z oferty objętej Akcją jest potwierdzenie wizyty SMS -em 

nadesłanym z numeru telefonu Domu Lekarskiego, odpowiadając słowem  tak 

najpóźniej dzień przed zarezerwowaną wizytą. Brak potwierdzenia jest równoznaczny 

z rezygnacją z konsultacji objętej Akcją. 

 

§6 

Akcja jest organizowana w dniu 28.01.2023 r. w godzinach wskazanych przez 

organizatorów. Dom Lekarski S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Akcji, a 

także do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania akcji w dowolnym momencie, bez 

podania przyczyny. Realizacja usługi w ramach Akcji „DZIEŃ Z FIZJOTERAPEUTKĄ 

UROGINEKOLOGICZNĄ” musi nastąpić w podanym terminie trwania Akcji. 

 

§7 

1. Akcja może zostać odwołana przez Dom Lekarski S.A. w każdej chwili w takiej samej formie, 

w jakiej została ogłoszona. 

2. Akcja może zostać anulowana przez Dom Lekarski S.A. w każdym momencie bez podawania 

przyczyn.  

3. Anulowanie Akcji może dotyczyć również pacjentów zarejestrowanych, którzy nie odbyli 

jeszcze konsultacji – wówczas Dom Lekarski S.A. informuje pacjentów przed dokonaniem 

płatności . 

4. Anulowanie Akcji obejmuje wszystkie osoby z datą rejestracji począwszy od dnia ogłoszenia 

anulowania Akcji.                    

 

§8 

Administratorem danych osobowych uczestników promocji jest Dom Lekarski S.A. 

z siedzibą w Szczecinie, 70-783 Szczecin, ul. Rydla 37. Tekst klauzuli informacyjnej do 

Regulaminu Akcji „DZIEŃ Z FIZJOTERAPEUTKĄ UROGINEKOLOGICZNĄ” znajduje się na 

naszej stronie internetowej. 

 

§9 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w 

Polityce prywatności dostępnej stronie internetowej: https://domlekarski.pl/polityka-

cookies/ 

 

§10 

Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.domlekarski.pl  

https://domlekarski.pl/polityka-cookies/
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§11 

Udział w Akcji jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. 


