Program
grantów i wsparcia
charytatywego
Budowanie współpracy, która
daje korzyści dla świata

Bausch + Lomb z dumą oferuje granty
na

edukację,

granty

na

badania

naukowe i wsparcie charytatywne dla
profesjonalistów opieki zdrowotnej i
organizacji, które dzielą naszą pasję.

w w w. b a u s c h . c o m /c a r i n g

www.bausch.com/caring
© 2009 Bausch & Lomb Incorporated. ®/™ oznacza znaki handlowe firmy Bausch & Lomb Incorporated. PNS4489

W Bausch + Lomb z pasją podchodzimy do
naszej misji, którą jest pomaganie ludziom:
Widzieć lepiej by życ lepiej.
Bausch + Lomb z dumą wspiera profesjonalistów
opieki zdrowotnej i organizacje, które dzielą naszą
pasję, oferując granty na edukację, granty na
badania naukowe i wsparcie charytatywne.
Jeśli poszukujesz takiego grantu lub wsparcia
charytatywnego, prosimy o złożenie propozycji
poprzez system składania wniosków
naszej

stronie

internetowej:

online

na

www.bausch.com/

caring. Wnioski składane w inny
sposób nie będą akceptowane.

BUDOWANIE WSPÓŁPRACY,

WSPIERAMY PROFESJONALISTÓW OPIEKI

która DAJE KORZYŚCI DLA ŚWIATA

ZDROWOTNEJ I ORGANIZACJE, KTÓRE DZIELĄ
NASZĄ PASJĘ

Na naszej stronie internetowej, będziesz

W

mógł założyć konto i złożyć szczegółowy wniosek o

programu grantów i wsparcia charytatywnego lub

grant lub wsparcie charytatywne, który pomoże nam

statusu Twojego wniosku, prosimy kontaktować się

zrozumieć, w jaki sposób nasze wsparcie Twojego

z naszym administratorem ds. grantów i wsparcia

programu lub pomysłu będzie miało pozytywne, dające

charytatywnego, wysyłając email na adres caring@

się zmierzyć efekty. Twój wniosek zostanie rozpatrzony

bausch.com.

przez zespół profesjonalistów Bausch + Lomb przy

TRAKTOWANIE wszystkich wniosków i ich pełną

zastosowaniu sprawiedliwych i zrównoważonych

zgodność z obowiązującymi przepisami i standardami

kryteriów opracowanych dla wyboru propozycji, które

etycznymi, prosimy nie wymagać od swojego lokalnego

są najbardziej spójne z naszą misją. O ostatecznej

przedstawiciela Bausch + Lomb ds. sprzedaży lub

decyzji zespołu zostaniesz poinformowany email’em,

marketingu, aby pośredniczył lub zajmował się Twoją

który zostanie wysłany na adres email podany w

propozycją. Tego rodzaju angażowanie przedstawiciela

Twoim wniosku.

ds. sprzedaży lub marketingu może spowodować

przypadku

Aby

pytań

dotyczących

zapewnić

naszego

sprawiedliwe

odrzucenie wniosku.

Dziękujemy za zainteresowanie wspieraniem naszej misji w pomaganiu ludziom: Widzieć lepiej by życ lepiej.

