CAMPANHA NOVEMBRO AZUL 2018 LAP Laboratório
“Homem também cuida da saúde”.
REGULAMENTO
Campanha válida no período de 01/11/2018 a 30/11/2018 realizada pelo LAP Laboratório com sede na Avenida Mário
Padre, 299, Goes Calmon – Itabuna-BA inscrita no CNPJ: 14.626.758/0001-44.
Exames da campanha: O LAP Laboratório está disponibilizando 1.000 (hum mil) exames laboratoriais de Glicemia e 1.000
(hum mil) exames de PSA (Antígeno Prostático) que deverão ser simultaneamente solicitados.
Observação:
Para o cliente que tiver interesse em apenas 1 exame, seja de Glicemia ou PSA, nesta campanha, não será possível a
realização isoladamente.
1.0 - DOS PARTICIPANTES E ÁREA DA PROMOÇÃO
1.1 - Esta campanha é válida em todas as Unidades do LAP Laboratório nos municípios de Itabuna-BA, Ilhéus-BA,
Itacaré-BA e Buerarema-BA. É permitida a participação de todo cliente pessoa física, do sexo masculino, acima de 40 anos
de idade.
2.0 - DOS PERÍODOS DA PARTICIPAÇÃO
2.1 - A participação nesta campanha será válida para os clientes que comparecerem às unidades do LAP Laboratório
entre os dias 01 de Novembro de 2018 a 30 de Novembro de 2018 no horário de funcionamento das respectivas unidades do
LAP.
3.0 – COMO PARTICIPAR
3.1 - Para participar da campanha NOVEMBRO AZUL – “Homem também cuida da saúde” no período de 01 de
novembro de 2018 a 30 de novembro de 2018 o cliente interessado deverá comparecer em uma das unidades LAP
Laboratório portando de documento de identificação com foto e de acordo orientações exigidas pelo laboratório para a
realização dos exames ou conforme orientação médica.ou
3.2 - O cliente interessado nesta campanha deverá solicitar em uma das unidades LAP Laboratório os exames de
GLICEMIA + PSA, simultaneamente, quitando o valor de R$10,00 (dez reais) por 1 (um) exame de GLICEMIA + 1 (um)
exame de PSA.
4.0 DA DIVULGAÇÃO DOS PARTICIPANTES E RESULTADOS DA CAMPANHA
4.1 - O nome dos participantes desta campanha será disponibilizado para Associação dos Diabéticos de Itabuna-BA
(ASDITA) para consulta.
4.2 - O número de participantes desta campanha estará disponível no site do LAP Laboratório juntamente com o valor
arrecadado.
4.3 - A empresa LAP Laboratório comprovará a propriedade do valor doado à Instituição ASDITA através da entrega de
um cheque ou depósito bancário até o dia 20 de dezembro de 2018.
4.4 - A instituição beneficiada (ASDITA) na ocasião do recebimento do valor recebido em campanha deverá assinar
Recibo de Entrega da Doação como comprovante de regularidade desta Campanha.
5.0 CONSIDERAÇÕES GERAIS
5.1- A presente campanha “Novembro Azul – Homem também cuida da saúde” é promovida pelo LAP Laboratório,
tendo início no dia 01 de novembro de 2018 e término previsto para 30 de novembro de 2018 ou até atingir os 1000 exames
de Glicose e PSA.
5.2 - A participação na presente campanha caracteriza a aceitação por parte do cliente participante dos termos e
condições estabelecidas neste regulamento.
5.3 - Fica esclarecido que a Associação dos Diabéticos de Itabuna-BA (ASDITA) citada nesta campanha é meramente a
instituição a que se destina a doação do valor arrecadado.
5.4 - O regulamento desta Campanha está disponivel no site www.laplaboratorio.com.br

