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Шановні колеги,

PROVISOR CLUB запрошує вас взяти участь у конкурсі 

«ІНТІНОВА – СЕКРЕТ ТВОЄЇ МОЛОДОСТІ ТА КРАСИ»

У кожного з нас в житті є надзвичайна жінка, якою ми пишаємося, 
захоплюємося та намагаємося бути схожими. Це може бути рідна, близька людина 
або видатна особистість, яка здатна однією фразою надихнути, надати оптимізму 
та життєвих сил. 

Саме тому, на передодні весни і жіночого свята, PROVISOR CLUB пропонує вам 
познайомити нас зі своїми особливими жінками та поділитися їх мотивуючими 
фразами, надіславши текст з улюбленою цитатою та фото автора на нашу електронну 
адресу (provisorclub@anantamedicare.com).

Всі учасники, що виконають умови конкурсу, отримають заохочувальні 
подарунки від PROVISOR CLUB, а 5 найцікавіших висловів, за визначенням журі, 
будуть відмічені особливими подарунками. Всі роботи будуть опубліковані на 
сторінках «Щоденнику проекту» в розділі «Корисна інформація».
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Період проведення конкурсу: 20.02.19 - 05.03.19

УМОВИ КОНКУРСУ

1. За темою конкурсна робота повинна містити улюблену надихаючу фразу від
надзвичайної жінки, якою може бути будь-хто: мати, донька, бабуся, подруга або 
видатна жінка (за обсягом не більше 2-3 речень)

2.  До фрази обов'язково додається пояснення щодо автора вислову та бажано його фото
3. В конкурсі можуть брати участь виключно зареєстровані користувачі сайту, що

підтвердили свою фахову освіту розміщенням Диплому в Особистому кабінеті
4. Від кожного учасника приймається одна робота
5. З метою ідентифікації роботи та відправки подарунка конкурсну роботу потрібно

супроводити інформацією про учасника та Індивідуальний номер користувача сайту 
(№ бейджу в Особистому кабінеті)

6. Перед відправленням роботи перевірте коректність індивідуальних даних в
Особистому кабінеті (ПІБ, конт. телефон, область, місто, відділення «Нової пошти»)
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