
 
REGULAMIN AKCJI PROFILAKTYCZNEJ  

„ROZDAJEMY UŚMIECHY NA ZDROWIE” 
 
Regulamin dotyczy akcji profilaktycznej ROZDAJEMY UŚMIECHY NA ZDROWIE (dalej zwana: KAMPANIĄ 

CSR),  której organizatorem jest Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, sponsorem grantu w wysokości 

200000 PLN firma Septodont Polska, a realizatorem usług medycznych jest  Centrum Medyczne ENEL-

MED S.A.  z siedzibą w Warszawie, ul. Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa, zarejestrowana w 

Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 0000275255, o kapitale zakładowym (opłaconym w całości) 28 280 

279,00 zł. 

1. ZASADY KAMPANII „ROZDAJEMY UŚMIECHY NA ZDROWIE” 

a. Kampania profilaktyczna przeprowadzana przez oddziały CM enel-med stomatologia, 

organizowana przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, ma na celu wzrost świadomości 

stomatologicznej Polaków. W ramach kampanii CM ENEL-MED realizuje: 

• Wizytę kwalifikującą dla dzieci w wieku 3-12 lat: ocenę stanu zdrowia jamy ustnej z 

pantomogramem* za 0zł 

*W ramach usługi wykonany zostanie przegląd jamy ustnej z diagnostyką obrazową (pantomogram 

na zlecenie lekarza dentysty) oraz ankietą medyczną zawierającą informację o zakresie leczenia oraz 

pilności jego przeprowadzenia. O konieczności wykonania diagnostyki obrazowej (pantomogram) 

zadecyduje lekarz dentysta podczas wizyty.  

b. Na podstawie wykonanego badania oraz ankiety medycznej, komisja powołana przez 

Organizatora, w składzie, Marzena Dominiak, Kamila Wojtulewska-Hańczaruk, Beata 

Krakowska, dokonuje wyboru (w cyklu dwutygodniowym) kwalifikacji pacjentów z 

najpilniejszymi potrzebami leczniczymi. Następnie drogą telefoniczną kontaktuje się z 

opiekunami i potwierdza chęć przystąpienia do bezpłatnego leczenia w ramach kampanii 

profilaktycznej. 

c. Bezpłatne leczenie zakwalifikowanych do programu dzieci, odbywać się będzie do momentu 

wyczerpania puli grantu w wysokości 200 000 PLN. 

d. Zakres bezpłatnego leczenia w ramach grantu obejmuje specjalności: pedodoncja, leczenie w 

narkozie i sedacji wziewnej, chirurgia, endodoncja, profilaktyka stomatologiczna, protetyka, 

na podstawie planu leczenia dołączonego do ankiety medycznej pacjenta, przygotowanego 

podczas wizyty kwalifikującej KAMPANII ROZDAJEMY UŚMIECHY NA ZDROWIE.  



e. Z bezpłatnych wizyt kwalifikujących w ramach kampanii skorzystać można w placówkach 

własnych CM ENEL-MED oferujących usługi stomatologiczne. Lista placówek udostępniona 

została pod adresem: https://enel.pl/stomatologia/przychodnie-i-placowki/  

f. W okresie obowiązywania kampanii Osoba Uprawniona może: 

• Tylko raz skorzystać z bezpłatnej wizyty kwalifikującej: oceny stanu zdrowia jamy ustnej 

z pantomogramem 

g. Oferowane bezpłatne wizyty kwalifikujące do bezpłatnego leczenia oraz samo leczenie w 

ramach kampanii ROZDAJEMY UŚMIECHY NA ZDROWIE nie podlegają wymianie na środki 

pieniężne, ani nie można zrealizować ich w ramach innych, niewymienionych w ofercie usług 

stomatologicznych. 

2. OSOBY UPRAWNIONE DO SKORZYSTANIA Z KAMPANII ROZDAJEMY UŚMIECHY NA ZDROWIE: 

Osobą Uprawnioną do skorzystania z KAMPANII ROZDAJEMY UŚMIECHY NA ZDRWIE podczas 

trwania akcji jest: 

• Osoba pełnoletnia będąca prawnym opiekunem/rodzicem dziecka w wieku 3-12 lat, 

która w okresie od dnia 03.02.2023r. do dnia 30.06.2023r. wypełni formularz na jednej z 

dedykowanych stron internetowych, a następnie otrzyma telefoniczne potwierdzenie 

od konsultanta Call Center CM enel-med, że zgłoszenie zostało przyjęte oraz, podczas 

rozmowy telefonicznej z konsultantem, zostanie zapisana wizyta w specjalnościach 

objętych ofertą i w recepcji Oddziału enel-med stomatologia przed wizytą powoła się na 

akcję ROZDAJEMY UŚMIECHY. 

3. CZAS TRWANIA KAMPANII I OKRES JEJ OBOWIĄZYWANIA  

• Kampania informacyjna trwa od dnia 03.02.2023r. do 30.06.2023r. 
 

• Możliwość skorzystania ze zniżek w ramach kampanii ROZDAJEMY UŚMIECHY NA ZDROWIE 

obowiązuje do dnia 30.06.2023r. i może ulec przedłużeniu. 

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

a. Bezpłatna ocena zdrowia jamy ustnej wraz z pantomogramem, zleconym przez lekarza w 

trakcie wizyty kwalifikującej, oraz bezpłatne leczenie stomatologiczne pacjentów 

zakwalifikowanych, o których mowa w niniejszym regulaminie, nie będą łączone z innymi 

zniżkami oferowanymi przez CM enel-med w okresie trwania kampanii oraz innymi zniżkami, 

jakie posiada pacjent.  

b. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania. 

c. Niniejszy regulamin jest podany na stronie https://enel.pl/regulaminy/ oraz dostępny w 

Oddziałach CM enel-med, posiadających w swojej ofercie stomatologię, biorących udział w 

akcji. 

https://enel.pl/stomatologia/przychodnie-i-placowki/
https://enel.pl/regulaminy/

