Regulamin Konkursu „Lepimy Lepieje”
1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Organizatorem Konkursu „Lepimy Lepieje” (zwanego dalej „Konkursem”), jest: PTAK WARSAW
EXPO Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nadarzynie (kod –
5-830) przy Al. Katowickiej 62, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000671001, NIP
5342544579, REGON 366965350, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 83
818 100,00 złotych, (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Konkurs trwa od 22 sierpnia 2018 roku, godz. 19:00 – do 04 września 2018 roku, godz. 23:59*.
3. Konkurs odbywać się będzie na oficjalnym fanpage’u Warsaw Dental Medical ShowMiędzynarodowych Targów i Kongresu Stomatologii i Medycyny Estetycznej Międzynarodowych
(zwanych dalej: „WDMS”, prowadzonym przez Organizatora na portalu Facebook.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W Konkursie udział mogą wziąć wyłącznie pełnoletnie osoby, które:
i.

wykonują zawód lekarza lub lekarza dentysty w rozumieniu przepisów ustawy o zawodzie
lekarza i lekarza dentysty (tj. z dnia 01 marca 2018 roku Dz. U. Z 2018 roku poz. 617);

ii.

podejmują pracę lub świadczą usługi w charakterze higienistki lub asystentki;

iii.

wykonują zawód lub świadczą usługi w charakterze technika dentystycznego;

iv.

są stażystami zawodów medycznych;

v.

są studentami studiów medycznych lub pokrewnych;

vi.

są uczniami szkół medycznych;

vii.

są w inny sposób zawodowo związane z branżą stomatologiczną lub branżą medycyny
estetycznej,

, chociażby osoby te nie były uczestnikami WDMS (zwani dalej: „Uczestnikiem” lub „Uczestnikami”
Konkursu).
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby, które nie spełniają wymagań określonych w pkt 2.1.
Regulaminu, a także:
i.

pracownicy lub członkowie Zarządu Organizatora oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób;

ii.

osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.

*Na prośbę organizatora konkurs może być przedłużony.

3. PRZEBIEG KONKURSU
1. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi dnia 06 20 sierpnia 2018 roku, o godz. 15:00 na fanpage’u WDMS,
na portalu Facebook poprzez zamieszczenie ogłoszenia o Konkursie (zwanego dalej „postem”).
2. Konkurs będzie składał się z jednego etapu
3. Aby wziąć udział w Konkursie uczestnik powinien stworzyć i zamieścić w komentarzu pod postem
hasło reklamowe WDMS. Hasło reklamowe WDMS powinno być związane z tematyką WDMS oraz
rozpoczynać się od słowa: „Lepiej…”.
4. Komentarze pod postem mogą być zgłaszane do dnia 04 września 2018 roku, godz. 23:59. Przy
wyborze najlepszego komentarza, nie będą uwzględniane komentarze zgłoszone po zakreślonym
terminie.
5. Spośród

komentarzy

zgłoszonych

stosownie

do

powyższych

postanowień

Regulaminu,

Organizator wybierze najciekawszy komentarz.
6. Dnia 05 września 2018 roku, o godz. 12:00, na fanpage’u WDMS, na portalu Facebook,
Organizator zaprezentuje wynik Konkursu. Prezentacja wyniku Konkursu będzie zawierała dane
osoby, która opublikowała najciekawsze hasło, zgodnie z danymi ujawnionymi na profilu tej osoby
prowadzonym na portalu Facebook (zwanej dalej „Zwycięzcą”). Prezentacja wyniku Konkursu
może zawierać także zwycięskie hasło.
7. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą za pośrednictwem wiadomości na portalu Facebook.
W przypadku, gdy Organizator nie będzie mógł się skontaktować ze Zwycięzcą lub Zwycięzca
nie zgłosi się w wyznaczonym przez Organizatora terminie do Organizatora lub okaże się, że
Zwycięzca nie spełnia wymogów uprawniających go do udziału w Konkursie, Zwycięzca zostaje
zdyskwalifikowany z udziału w Konkursie, a Nagroda przechodzi na osobę, której hasło zostało
uznane za najciekawsze w drugiej kolejności.
8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
9. Z chwilą opublikowania postu przez Uczestnika, Uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu
i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w Regulaminie.
4. ZASADY KONKURSU
1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Regulaminu, chyba, że wprost
z Regulaminu wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji zawierających opis
określonych elementów Regulaminu.

5. NAGRODY W KONKURSIE
1. Nagrodą dla Zwycięzcy (zwaną w Regulaminie „Nagrodą”) jest pobyt dla dwóch osób w hotelu
[Xanadu Resort 5*] w [Turcji, w regionie Belek] w okresie od dnia 03 października 2018 roku do
dnia 21 października 2018 roku (w tym przedziale czasowym musi nastąpić wylot).
2. Przekazanie Nagrody nastąpi w terminie i w miejscu uzgodnionym przez Strony w toku
korespondencji prowadzonej za pośrednictwem portalu Facebook.
3. Zwycięzcy nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Zwycięzca nie jest uprawniony
do scedowania (przeniesienia praw) Nagrody na inną osobę.
4. Zwycięzcy przysługuje prawo rezygnacji z Nagrody. W takiej sytuacji Nagroda przechodzi na
własność Organizatora.
5. W przypadku, gdy Zwycięzca nie odbierze Nagrody w sposób określony powyżej, Organizator
umożliwi Zwycięzcy odbiór Nagrody w ciągu 14 dni osobiście w swojej siedzibie bądź lub prześle
ją pocztą tradycyjną (na adres podany przez Zwycięzcę) na pisemną prośbę Zwycięzcy.
W przypadku nieodebrania Nagrody przez Zwycięzcę bądź niewyrażenia pisemnej zgody na
wysłanie w terminie wskazanym w zdaniu wcześniejszym, Zwycięzca traci prawo do Nagrody,
która przechodzi na własność Organizatora.
6. Zwycięzca opłaca podatek od wygranej.
6. REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na
adres Organizatora w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu.
2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, adres mailowy, datę, jak
również dokładny opis i powód reklamacji.
3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla
pocztowego- nadania reklamacji.
4. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż
w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
5. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji pismem wysłanym najpóźniej w
ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest „PTAK WARSAW EXPO” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”, z siedzibą w Nadarzynie przy Alei Katowickiej 62,
zarejestrowaną pod numerem KRS 0000671001 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, NIP
534-254-45-79,

REGON

366965350.

Podane

przez

Uczestników

dane

osobowe

będą

przetwarzane przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, zapewnienia
uczciwego i miarodajnego przebiegu Konkursu, a także w celu nawiązywania kontaktu z
właścicielem

danych

w związku z przeprowadzeniem Konkursu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest
organizacja i przeprowadzenie Konkursu przez Organizatora, a także potrzeba związana
z przeprowadzeniem marketingu produktów i usług własnych Organizatora. Dalszą podstawą
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na konieczności
realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych, w tym księgowych i podatkowych, a
także na dochodzeniu praw i obrony przed roszczeniami.
2. Organizator informuje, że dane osobowe laureatów Konkursu mogą być przekazane przez
Organizatora osobom trzecim w celu wykonania przez Organizatora obowiązków wynikających z
niniejszego Regulaminu, a w szczególności ufundowania i przekazania nagród.
3. Podanie danych jest dobrowolne jednak jest konieczne do wzięcia udziału w Konkursu.
4. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.
5. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Organizatora lub podmiotów trzecich właściciel danych ma prawo do żądania zaprzestania
przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania jego danych, gdy Organizator zamierza je przetwarzać w celach
marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi
danych. Od 25 maja 2018 roku właściciel danych posiada prawo do wniesienia sprzeciwu – z
przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na
podstawie uzasadnionego interesu. Jeżeli taki sprzeciw jest uzasadniony, Organizator nie będzie
przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże zasadne powody takiego przetwarzania, mające
pierwszeństwo przed interesami właściciela danych. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na
potrzeby marketingu bezpośredniego na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora,
właściciel danych ma prawo od 25 maja 2018 roku w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu w zakresie, w
jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy
Kodeksu Cywilnego.
7. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie Internetowej https://www.dentalmedicashow.pl/
oraz w siedzibie Organizatora.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu pod
warunkiem,

że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie

Organizator poinformuje uczestników na stronie internetowej https://www.dentalmedicashow.pl/.

