Zastosowanie kliniczne preparatu erytrytolu w pracy higienistki.

REGULAMIN KONKURSU
„ Zastosowanie kliniczne preparatu erytrytolu w pracy higienistki.”
(dalej „Regulamin”)
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Zastosowanie kliniczne preparatu
erytrytolu w pracy higienistki” (dalej „Konkurs”).
2. Konkurs jest prowadzony przez Spółkę pod nazwą „PTAK WARSAW EXPO” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Nadarzynie (kod pocztowy 05 - 830) przy Al. Katowickiej 62, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000671001, podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) o numerze identyfikacyjnym NIP 5342544579,
REGON 366965350.
3.Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu nastąpi z chwilą ogłoszenia Konkursu, a zakończenie
przyjmowania zgłoszeń do Konkursu nastąpi w dniu 15.08.2018, o godzinie 24:00 (dalej „Czas trwania
Konkursu”).
4. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
która w momencie zgłoszenia do Konkursu posiada dyplom higienistki stomatologicznej.
5. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik wypełnia zadanie konkursowe, polegające na przesłaniu
Organizatorowi jednego opisu najciekawszego przypadku pacjenta, z którym spotkał się Uczestnik osobiście
oraz opcjonalnie załączeniu materiałów dodatkowych w postaci samodzielnie wykonanych zdjęć. Opis nie
może przekraczać 1 strony A4, wielkość czcionki 12. Zdjęcia muszą być w formacie jpg lub png, opis
natomiast w formacie doc). Uczestnik przesyła ww. opis pozbawiony jakichkolwiek danych osobowych
pacjenta. Nie może też zawierać wizerunku pacjenta.
6. Uczestnik przesyła zadanie konkursowe w formie elektronicznej na adres e-mailowy:
konkursdental@warsawexpo.eu
7. Wraz z zadaniem konkursowym Uczestnik podaje swoje: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, miejsce
pracy, skan dyplomu, zgodę na przetwarzanie powyższych danych.
8.
Każdy
Uczestnik
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konkursowe.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego zadania konkursowego w
przypadku:
a) zawarcia w zadaniu konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych,
religijnych lub treści sprzecznych z prawem;
b) naruszenia przez Uczestnika jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i
praw autorskich;
c) braku umieszczenia danych, o których mowa w ust. 7 powyżej.
d) niezgodnego z Regulaminem udziału w Konkursie przez Uczestnika.
10. W Konkursie przyznane zostaną 2 nagrody. (”Nagroda”) w postaci: piaskarki EMS Air Flow Handy 3.0.
oraz bilet wstępu dla jednej osoby na wykład sesji dla Asystentek i Higienistek podczas Warsaw Dental
Medica Show w dniu 7 września 2018 roku.
11. Organizator przyzna Nagrodę Uczestnikowi, którzy zostanie wytypowany przez komisję konkursową
powołaną przez Organizatora w składzie czteroosobowym.
12. Do każdej Nagrody dodana zostanie Dodatkowa Nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości
Nagrody, z przeznaczeniem na poczet należnego podatku od wygranych zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do żądania wypłaty takiej dodatkowej nagrody
pieniężnej. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od
wygranych zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.
13. W Konkursie Komisja będzie oceniać przesłane Zadanie Konkursowe uwzględniając kryterium:
zgodności z aktualnie obowiązującymi standardami wykonywanej pracy, poprawności merytorycznej, jakości
wykonanej pracy.
14. Ogłoszenie zwycięzcy Konkursu oraz wręczenie Nagrody odbędzie się podczas Gali Warsaw Dental
Medica Show w dniu 7.09.2018 r.
15. W przypadku nieobecności Zwycięzcy Konkursu na Gali Warsaw Dental Medica Show w dniu 7.09.2018
r. , Organizator poinformuje go o Nagrodzie, wysyłając Zwycięzcy wiadomość na adres e-mailowy, z którego
zostało przesłane Zadanie Konkursowe z informacją o terminie i miejscu odebrania Nagrody.
16. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane w formie
pisemnej listem poleconym w terminie 7 dni na adres siedziby PTAK WARSAW EXPO (kod 05-830)
Nadarzyn Al. Katowicka 62. Reklamacja powinna zawierać następujące dane: a) oznaczenie reklamującego

(imię, nazwisko, adres do korespondencji); b) określenie przedmiotu reklamacji i c) okoliczności
uzasadniających
reklamację.
17. Otrzymane reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w
terminie
14
dni
roboczych
od
daty
doręczenia
reklamacji
Organizatorowi.
18. Reklamujący zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym na adres
wskazany w reklamacji w terminie 7 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.
19. Poprzez przesłanie Zadania Konkursowego Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych. Organizator jest administratorem danych osobowych – w rozumieniu ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz.U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.)
Uczestników Konkursu. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do
korespondencji) przetwarzane są wyłącznie, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego
przeprowadzenia, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania Nagrody. Organizator
może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu wyłącznie podmiotom, które
współpracują z nim przy jego urządzeniu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego
przeprowadzenia. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania,
usunięcia. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem
uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
20. Uczestnik wyraża zgodę na podanie jego imienia i nazwiska na liście zwycięzców Konkursu na Profilu
Warsaw DentalMedica Show.
21. Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie autorskie prawa majątkowe i osobiste do adania
Konkurowego oraz, że prawa te nie są obciążone żadnymi innymi prawami bądź zobowiązaniami na rzecz
osób trzecich. Uczestnik oświadcza ponadto, że Zadanie Konkursowe nie narusza żadnych praw osób
trzecich, nie jest utworem zależnym oraz że poniesie wszelkie konsekwencje nieprawdziwości niniejszego
oświadczenia. W szczególności w razie skierowania przeciwko Organizatorowi roszczeń przez osoby trzecie
z tytułu naruszenia, przysługujących im praw, Organizator zawiadomi o tym fakcie niezwłocznie Uczestnika,
który zobowiązuje się do pełnego zaspokojenia powyższych roszczeń.
22. Z momentem przesłania Zadania Konkursowego Uczestnik nieodpłatnie przenosi na Organizatora a
Organizator nabywa pełne niczym nieograniczone w tym nieograniczone ani czasowo ani terytorialnie
majątkowe prawa autorskie do Zadania Konkursowego w całości lub we fragmentach wybranych przez
Organizatora i Współorganizatora, w tym wyłączne prawo do korzystania i rozporządzania Zadaniem
Konkursowym w całości i części, w dowolny sposób i w dowolnym zakresie, niezależnie od celu wykonania,
na polach eksploatacji wymienionych poniżej oraz prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw
zależnych. Przeniesienie prawa autorskiego, o którym mowa powyżej obejmuje i następujące pola
eksploatacji:
• w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy , w tym techniką
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

•

w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu;

•

w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym

•

w szczególności udostępnienie , na stronie www należącej do Organizatora, na stronie na portalu
społecznościowym – Facebook należącej do Organizatora, w tym dedykowanej Warsaw Dental Medica
Show, na stronie wydarzenia dedykowanej Warsaw Dental Medica Show, na portalu Facebook, w celach
reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z Warsaw Dental Medica Show w formie, tekstów
promocyjnych, informacyjnych, prezentacji, galerii zdjęć.
23. Przesłanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu.
24. Regulamin jest dostępny na www.dentalmedicashow.pl

