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Krajská
Krajská soutěţ pro kuřáky
„Bez tabáku lépe dýchám 2008“
pořádaná ve spolupráci se Zdravým městem Ústí nad Labem
Zúčastnit se může každý kuřák starší 18 let, který v den zahájení soutěže kouří alespoň
jednu cigaretu denně po dobu jednoho roku.
Zájemci vyplní přihlášku a odešlou do 30. dubna 2008 na adresu:
Státní zdravotní ústav
dislokované pracoviště Ústí nad Labem
Na Kabátě 229
400 11 Ústí nad Labem
Do losování o ceny v krajském kole budou zařazeni všichni účastníci, kteří zašlou řádně
vyplněné přihlášky nejpozději do 30. dubna 2008 a kteří po dobu trvání soutěže,
tj. od 1. května do 31. května vůbec nebudou kouřit.
Vylosovaní účastníci soutěţe, ţijící v regionu Ústí nad Labem, obdrţí cenu Zdravého
města Ústí nad Labem
Dodržení závazku nekouření bude u vítězů ověřováno laboratorně.
Informace k soutěži obdržíte na tel. 477 751 851 - Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví
a životních podmínek, odborná skupina pro podporu zdraví v regionech, Ústí nad Labem a
www.szu.cz (v sekci Centrum zdraví a životních podmínek)
Soutěţ je organizována ve spolupráci s Projektem Zdravé město Ústí n. L.
Zde odstřihnout:

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŢE „Bez tabáku lépe dýchám 2008“
JMÉNO A PŘÍJMENÍ ……………………………………………TELEFON…………………
DATUM NAROZENÍ
den……..měsíc…….. rok………
ADRESA…………………………………………………………………PSČ…………………
V SOUČASNOSTI KOUŘÍM DENNĚ …………………..(cigaret,dýmek,doutníků)
PŘEDCHOZÍ POKUSY PŘESTAT KOUŘIT žádný 1-2
3 a více
KOLIK LET KOUŘÍTE? ………………….
SVĚDEK:
JMÉNO A PŘÍJMENÍ ……………………………………………TELEFON…………..…
ADRESA………………………………………………………………….PSČ…………….
Prohlašuji, že jsem všechny údaje uvedl/a/ pravdivě a že budu dodržovat pravidla soutěže.
Souhlasím s tím, že budu-li vylosován/a/, podrobím se laboratornímu testu k ověření, že jsem
po dobu soutěže od 1. do 31. května 2008 nekouřil/a/.
………………………………
podpis soutěžícího kuřáka

………………………………….
podpis svědka

Přihlášku odešlete nejpozději do 30. dubna 2008 na adresu:
Státní zdravotní ústav
dislokované pracoviště Ústí nad Labem
Na Kabátě 229
400 11 Ústí nad Labem

Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
dislokované pracoviště Ústí nad Labem,
400 11 Ústí nad Labem, Na Kabátě 229
Vyhlašuje
ve spolupráci se Zdravým městem Ústí nad Labem soutěţ

Bez tabáku lépe
dýchám 2008
Motivační soutěž je určena pro kuřáky starší 18 let, kteří chtějí
přestat kouřit, nebudou celý měsíc květen kouřit a doručí
vyplněnou přihlášku do 30. dubna 2008 na adresu Státního
zdravotního ústavu, dislokované pracoviště Ústí nad Labem,
Na Kabátě 229

Přihlášky budou k dispozici:
* na vrátnici Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem,
Moskevská 15, Ústí nad Labem
* na vrátnici Magistrátu města Ústí nad Labem
* ve vybraných lékárnách a čekárnách zdravotnických
zařízeních v Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě, Chomutově,
Lounech, Děčíně a Litoměřicích
* v regionálním tisku
* na www.szu.cz v sekci Centrum zdraví a ţivotních podmínek
* soutěţ bude vyhodnocena k 31. květnu – ke Světovému dni
bez tabáku
* vylosovaní účastníci soutěţe, ţijící v regionu Ústí nad Labem,
obdrţí cenu Zdravého města Ústí nad Labem

