Competiţia internaţională

FORMULAR DE PARTICIPARE
Numele:
Data naşterii:

Starea civilă:
luna

anul

căsătorit/ă
necăsătorit/ă
divorţat/ă
văduv/ă

• Fumătorii care au completat + expediat formularul de participare şi au respectat
abstinenţa pot câştiga, prin tragere la sorţi, premii importante.

Încercări anterioare de renunţare la fumat nici una
1-2
3 sau mai multe
Ani de educaţie în total: _____ Profesia actuală: _____________________________
(4 primară; 4 gimnaziu; 4 liceu; 2 postliceală; 4 facultate)

Copii în întreţinere; număr: _____ Alţi aparţinători în cămin; număr: _____________
(soţie, mamă, tată, alte rude în cămin)

Particip la competiţia pentru personalul de sănătate

DA

NU

lucrând în instituţii privind sănătatea publică: spitale, clinici, cabinete, institute, universităţi

obligatoriu

Martor

• Se propune celor interesaţi abţinerea de la fumat între 2 şi 29 mai 2012, precedată de
trimiterea unui formular de participare înainte de 2 mai 2012.
• Condiţii de participare: fumător zilnic de cel puţin un an, la data înscrierii, cu vârsta de
cel puţin 18 ani împliniţi.

Adresa: _____________________________________________________
_____________________________________________________
Telefon: ___________________________ Email: ____________________
În prezent fumez (tigarete, trabuc, pipă) în număr de _______/zi
Vechimea mea în fumat este de _______/ani (fumat zilnic)

(opţional)

2012

Regulament de participare

ziua

• Informaţii utile pentru a ajuta la renunţarea la fumat pot fi găsite în revista
Viaţă+Sănătate sau în cartea Adio ţigări.
• Personalul din sănătate beneficiază opţional de o premiere la sorţi suplimentară,
specială.
• Numele câștigătorilor se vor trage la sorţi pe data de 30 mai; numele se anunţă în media
pe data de 31 mai - ZIUA MONDIALĂ FĂRĂ TUTUN.
• Abţinerea de la fumat a câştigătorilor de premii se verifică prin depoziţia unui martor
(înscris în formularul de participare) şi printr-un test biochimic.
• Suporterii înscriși opțional în formular sunt nefumători care recrutează participanţi la
QUIT&WIN 2012 şi îi susţin moral de-a lungul abstinenței. Și ei pot câştiga premii
constând în cărți de sănătate în ediţii bibliofile oferite de Editura Viaţă şi Sănătate, dacă
participantul recrutat n-a mai fumat în mai 2012.

Formularul se depune/expediază la adresa: Asociaţia pentru Sănătate,
Educaţie şi Familie, str. Vulturilor nr. 31, sector 3, Bucureşti, până la data
de 02.05.2012. Telefon pentru relaţii: 021.323.48.95

Nume: .............................................................................................
Adresă: ............................................................................................
Telefon: .................................. E-mail: ...........................................

Tichetul participantului

(se decupează şi se păstrează)

NUME ____________ Prenume ______________ LOC __________ Jud____

opţional

Suporter
nefumător

2
0
1
2

QUIT&
&WIN

Nume: .............................................................................................
Adresă: ............................................................................................
Telefon: .................................. E-mail: ...........................................

doresc sa particip În conformitate cu regulile alaturate ____________
(semnătura)

participă la competiţia Q&W 2012 ROMANIA. Perioada de abstinenţă
este cuprinsă între 2.05 si 29.05 2012 inclusiv. Tragerea la sorţi a
premiilor se face pe data de 30.05.2012. Abstinenţa se verifică în
momentul premierii prin declaraţia pe onoare a martorului şi prin testul
biochimic administrat de către organizatori. Declaraţiile din formular
sunt făcute pe proprie răspundere, orice fals atrăgând descalificarea.

