Każda kropla
jest cenna
Łączy nas
krew,
która ratuje
życie.

...a Twoja decyzja o oddaniu krwi
lub jej składników – bezcenna.
Pomagasz w ten sposób wielu
potrzebującym, dając im szansę
na powrót do zdrowia.

www.mz.gov.pl

Program polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności
Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”
finansowany przez ministra zdrowia.

www.nck.gov.pl

Dziękując za Twój dar, zapraszamy
do uczestnictwa w programie
„Każda kropla jest cenna”.
Wypełnij kupon, zbieraj pieczątki
za każdorazowe oddanie krwi lub jej
składników i ciesz się upominkami!

Zasady udziału w programie:
• Wypełnij kupon, na którym będziesz gromadzić
pieczątki-krople.
•P
 amiętaj, aby po każdorazowym oddaniu krwi lub jej
składników poprosić o odpowiednią liczbę stempli
na Karcie Uczestnika Programu.
•W
 ybierz upominek i zobacz, ile stempli potrzebujesz,
aby odebrać nagrodę.
•M
 ożesz odbierać upominki przez cały czas trwania
programu.
•W
 ybrany przez Ciebie upominek odbierzesz w Twoim
Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Szczegółowy regulamin programu „Każda kropla jest cenna”
znajduje się w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa zarówno w siedzibie,
jak i na stronie internetowej.
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Wybierz upominek, jaki chcesz
6

1. Elegancki wizytownik

Niech każdy pozna Cię z jak najlepszej strony!
Elegancki srebrny wizytownik nie zajmie zbyt wiele
miejsca, natomiast może zrobić wielkie wrażenie.
Otrzymasz go za 6 stempli.

2. Etui na smartfona

3. Ogrzewacz do rąk

Zimno, zimniej... zamiast chuchać w palce,
przyłóż je do tego praktycznego ogrzewacza,
który bezpiecznie i serdecznie zadba
o odpowiednią temperaturę. Podkładka aktywuje
się po naciśnięciu wewnętrznej metalowej płytki,
nie wymaga baterii i można jej używać wielokrotnie.
Otrzymasz go za 10 stempli.

4. Krokomierz

Jeśli wyruszasz z punktu A do punktu B, od tej pory
nie oznacza to kolejnego zadania, tylko dokładną
miarę przebytej drogi. Wstąp więc śmiało na ścieżkę
treningowego sukcesu, mając za nieomylnego
towarzysza ten krokomierz! Otrzymasz go za 12 stempli.

12

Aby zapewnić jakość połączeń bez skazy na ekranie
Twojego smartfona, to etui zabezpieczy go w
eleganckim stylu. Hasło „Łączy nas krew, która
ratuje życie” pokazuje Twoje zaangażowanie w
honorowe krwiodawstwo, a żywoczerwony kolor
etui pozwoli odnaleźć smartfon w czeluściach
każdej torebki. Otrzymasz go za 8 stempli.

8

10

5. Kubek termiczny

„Ciepłe kluchy” nie są co prawda
komplementem, ale z drugiej strony
„zimna zupa” też nie smakuje...
Dzięki kubkowi termicznemu będziesz
mógł delektować się smakiem zup
lub napojów w idealnej temperaturze.
Otrzymasz go za 20 stempli.

20
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6. Koc polarowy

Ten duży koc polarowy sprawdzi
się zarówno w domu, jak i podczas
wakacyjnych wycieczek, ponieważ
dzięki paskom łatwo go przenieść
z miejsca na miejsce.
Otrzymasz go za 24 stemple.

24

Coś dla kolekcjonerów
Jeśli oddajesz krew regularnie i wolisz zbierać
praktyczne przedmioty – mamy coś dla Ciebie!

4

8. Zakładki

Seria zakładek z wyjątkowymi grafikami do zaznaczania
wszystkiego co ważne, dotyczące oddawania krwi i nie tylko.
Otrzymasz ją za 4 stemple.

16

9. Kubek
18

7. Kubek do malowania

Uśmiechnięta buźka, albo serduszko i strzała?
Kilka ciepłych słów do porannej herbaty? Ważna
wiadomość? Słowa wypowiedziane (zwłaszcza
rano!) mogą być ulotne, ale jeśli zapiszesz je na tym
kubku – wiesz, że na pewno dotrą do adresata!
Otrzymasz go za 18 stempli.

Kawa, herbata, gorące kakao...? Dzięki tej kolekcji unikalnie
ozdobionych kubków, Ty i Twoi bliscy będą mogli cieszyć
się ulubionymi napojami. A może będą cieszyć Twoje oko
i przypominać o tym, jak ważna jest każda kropla krwi?
Otrzymasz go za 16 stempli.

* Przedstawione wizualizacje materiałów promocyjnych należy traktować jako
poglądowe. Finalny produkt może się nieznacznie różnić od przedstawionych zdjęć.
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