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Regulamin  Konkursu  

„Gwiazdy CEDE 2017” 
 

 

§ 1. Definicje 

 

1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje mają przedstawione poniżej znaczenie: 

1.1. Organizator - EXACTUS  Ewa Mastalerz, Marek Wiktorowski sp.j. 

z siedzibą w Łodzi, przy Al. Kościuszki 17, Ip. (90-418 Łódź), wpisana do Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000090731; NIP: 7250014679; REGON: 

470502921; 

1.2. CEDE 2017 - Środkowoeuropejska Wystawa Produktów Stomatologicznych (Central 

European Dental Exhibition), odbywająca się w dniach od 14 do 16 września 2017 

roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich przy ul. Głogowskiej 14 w 

Poznaniu, organizowana przez Organizatora; 

1.3. Konkurs – konkurs organizowany pod nazwą „Gwiazdy CEDE 2017” na zasadach 

określonych niniejszym Regulaminem; 

1.4. Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu; 

1.5. Uczestnik – producent lub dystrybutor Produktu, który jednocześnie jest wystawcą 

lub współwystawcą CEDE 2017, zarejestrowanym na platformie internetowej, 

dostępnej pod adresem www.cede.pl oraz/lub pełnoletnia osoba fizyczna, która 

dokonała bezpłatnej rejestracji w  zakładce „Panel Użytkownika” na stronie 

internetowej Organizatora, dostępnej pod adresem www.cedenews.pl, a następnie 

zagłosowała na Produkt na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 

1.6. Produkt – produkt stomatologiczny, dostępny na polskim rynku stomatologicznym, 

zgłoszony do Konkursu na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, w jednej 

z następujących czterech kategorii:  

1.6.1. sprzęt stomatologiczny; 

1.6.2. materiały stomatologiczne; 

1.6.3. profilaktyka stomatologiczna; 

1.6.4. IT i edukacja stomatologiczna; 

1.7. Wystawca - producent lub dystrybutor Produktu, będący jednocześnie 

zarejestrowanym wystawcą lub współwystawcą CEDE 2017, za pośrednictwem 

Panelu Wystawcy, dostępnego pod adresem www.cede.pl; 

1.8. Nagroda – nagrody opisane w § 5. ust. 4 niniejszego Regulaminu. 

 

 

§ 2. Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki Konkursu organizowanego pod nazwą 

„Gwiazdy CEDE 2017”. 

2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
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3. Konkurs rozpoczyna się dnia 1 marca 2017 i trwa do dnia 14 września 2017 roku, przy 

czym czynności związane z rozpatrywaniem reklamacji zakończą się najpóźniej dnia 28 

września 2017 roku. 

4. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych, najciekawszych i najpraktyczniejszych 

w opinii środowiska stomatologicznego, produktów stomatologicznych, dostępnych na 

polskim rynku stomatologicznym w czterech kategoriach: sprzęt, materiały, profilaktyka, IT 

i edukacja. 

5. Udział Uczestników w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

6. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy 

w szczególności od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471). 

 

 

§ 3. Warunki zgłoszenia Produktu do Konkursu 

 

1. Zgłoszenie Produktu do Konkursu może nastąpić w dniach od 1 marca 2017 roku do 

30 maja 2017 roku. 

2. Zgłoszenia Produktu może dokonać producent lub dystrybutor Produktu, który 

jednocześnie jest wystawcą lub współwystawcą CEDE 2017, zarejestrowanym na 

platformie internetowej, dostępnej pod adresem www.cede.pl.   

3. W przypadku zgłoszenia do Konkursu tego samego Produktu przez kilka podmiotów 

uprawnionych do zgłoszenia w rozumieniu ustępu 2 powyżej, o udziale w Konkursie 

decyduje czas zgłoszenia. 

4. Wystawca jest uprawniony do zgłoszenia po jednym Produkcie w każdej z  czterech 

kategorii: sprzęt stomatologiczny, materiały stomatologiczne, profilaktyka stomatologiczna, 

IT i edukacja stomatologiczna. Dopuszczalne jest zgłoszenie przez Wystawcę wyłącznie 

jednego Produktu w wybranej kategorii.  

5. Zgłoszenie Produktu do Konkursu odbywa się za pośrednictwem formularza on-line 

dostępnego w „Panelu wystawcy” na stronie internetowej  www.cede.pl.  

6. Każde zgłoszenie Produktu do Konkursu powinno zawierać: 

6.1. Pełną nazwę Produktu w języku polskim i angielskim; 

6.2. Opis Produktu w języku polskim i angielskim, nie przekraczający 1000 znaków 

(wraz ze spacjami); 

6.3. Zwięzłe uzasadnienie zgłoszenia produktu do Konkursu, nieprzekraczające 400 

znaków (wraz ze spacjami); 

6.4. Maksymalnie pięć fotografii Produktu o szerokości co najmniej 800 px (pliki należy 

zapisać na serwerze FTP Organizatora lub przesłać za pośrednictwem platformy 

typu Wetransfer lub Dropbox); 

6.5. Określenie wagi oraz rozmiaru Produktu; 

6.6. Wskazanie osoby do kontaktu 

7. Zgłoszenie Produktu do Konkursu może dodatkowo zawierać: 

7.1. materiał filmowy z opisem Produktu lub link do serwisu, za pośrednictwem którego 

można taki materiał filmowy pobrać lub obejrzeć. Czas trwania filmu nie może 

przekraczać 5 minut. 
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8. Opis Produktu zostanie opublikowany przez Organizatora w zakładce „Panel głosowania” 

na stronie internetowej www.cedenews.pl po uprzednim zaakceptowaniu opisu Produktu 

przez Wystawcę, który dokonał zgłoszenia Produktu do Konkursu. Akceptacja opisu 

Produktu odbywa się poprzez kliknięcie w link, przesłany przez Organizatora Wystawcy w 

mailu potwierdzającym zakwalifikowanie produktu na adres poczty elektronicznej podany 

przez wystawcę w Panelu Wystawcy na www.cede.pl . 

9. Zgłoszone Produkty będą prezentowane na stronie internetowej zgodnie z dostarczonymi 

przez Wystawcę materiałami oraz zgodnie w warunkami niniejszego regulaminu. 

10. Wystawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian w zgłoszeniu Produktu do Konkursu 

po opublikowaniu przez Organizatora opisu Produktu na stronie internetowej, dostępnej 

pod adresem www.cedenews.pl. 

11. Od chwili zgłoszenia danego produktu do Konkursu, Wystawca nie jest uprawniony do 

dokonywania wymiany tego Produktu na inny Produkt. 

12. Wystawca zobowiązany jest do udostępnienia Produktu, który zgłosił w Konkursie, na 

swoim stoisku przez cały okres trwania CEDE 2017. 

13. Wystawca jest zobowiązany do zaprezentowania Produktu, który zgłosił do Konkursu, 

w dniu 14 września 2017 roku na swoim stoisku w ramach CEDE 2017 oraz oznaczenia 

Produktu w celu poinformowania zwiedzających o fakcie udziału Produktu w Konkursie 

oraz sposobie zagłosowania na Produkt w ramach Konkursu.  

14. Wystawca jest zobowiązany do umieszczenia na swojej stronie internetowej lub profilu 

społecznościowym – najlepiej w bezpośrednim sąsiedztwie opisu bądź fotografii Produktu - 

jednoznacznej informacji o udziale Produktu w Konkursie. Ponadto Wystawca jest 

zobowiązany do umieszczenia, w sposób określony w zdaniu poprzednim niniejszego 

ustępu, informacji o możliwości zagłosowania na Produkt za pośrednictwem strony 

internetowej, dostępnej pod adresem: www.cedenews.pl. 

15. Do Konkursu nie zostaną zakwalifikowane Produkty, jeżeli: 

15.1. pozostają w toku spory przedsądowe lub sądowe o prawa do tychże Produktów; 

15.2. zgłoszone Produkty nie są oryginalne; 

15.3. zgłoszenie Produktu do Konkursu nie spełnia warunków określonych w §3. ustęp 6. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia Produktu do Konkursu. jeżeli 

produkt jest niezgodny z profilem wystawy.  

17. O odmowie zakwalifikowania Produktu do Konkursu i przyczynach odmowy Wystawca 

zostanie powiadomiony przez Organizatora  na adres podany w panelu wystawcy na 

www.cede.pl 

18. Organizator jest zobowiązany do przeprowadzenia jednego wywiadu z przedstawicielem 

każdego Wystawcy, który dokonał zgłoszenia Produktu do Konkursu na zasadach 

określonych niniejszym Regulaminem. Treść przeprowadzonego wywiadu będzie dotyczyła 

Produktu zgłoszonego do Konkursu na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 

 

 

§ 4. Zasady głosowania w Konkursie 

 

1. Głosowanie na Produkt zakwalifikowany do Konkursu będzie możliwe od godziny 00:00:00 

w dniu 1 czerwca 2017 roku do godz. 16:00 w dniu 14 września 2016 roku. 
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2. Głosowanie na Produkt zakwalifikowany do Konkursu odbywa się za pośrednictwem strony 

internetowej Organizatora, dostępnej pod adresem www.cedenews.pl. 

3. Warunkiem udziału w głosowaniu na Produkt zakwalifikowany do Konkursu jest bezpłatne 

zarejestrowanie się w zakładce „Panel Użytkownika” na stronie internetowej Organizatora, 

dostępnej pod adresem www.cedenews.pl. 

4. W konkursie mogą brać udział: 

4.1. lekarz dentysta 

4.2. technik dentystyczny 

4.3. higienistka/asystentka stomatologiczna 

4.4. student UM wydziału stomatologii 

4.5. uczeń technikum dentystycznego 

5. W procesie Rejestracji Uczestnik wypełnia formularz on-line poprzez wskazanie:  

5.1. imienia i nazwiska; 

5.2. adresu poczty elektronicznej; 

5.3. numeru telefonu; 

5.4. wykonywanego zawodu (lekarz dentysta, technik, asystentka, higienistka 

stomatologiczna, student, uczeń); 

5.5. dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania zawodu lekarz 

dentysty, technika, asystentki, higienistki stomatologicznej. 

6. Przed oddaniem głosu Uczestnik zostaje poproszony o: 

6.1. zapoznanie się i zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu Konkursu; 

6.2. udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w 

niniejszym Regulaminie. 

7. Uczestnik może zagłosować na jeden Produkt w każdej z czterech kategorii: sprzęt, 

materiały, profilaktyka, IT i edukacja. Jednocześnie Uczestnik może zagłosować wyłącznie 

na jeden Produkt w danej kategorii.  

8. Podczas głosowania Uczestnik ma możliwość zapoznania się z informacjami o Produktach 

zakwalifikowanych do Konkursu, udostępnionymi przez Organizatora na stronie 

internetowej, dostępnej pod adresem: www.cedenews.pl. 

 

 

§ 5. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz Nagrody  

 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wydanie Nagród odbędzie się w dniu 14 września 2017 

roku o godz. 18:00 w trakcie CEDE 2017 podczas uroczystości odbywającej się w pasażu 

pomiędzy pawilonami 7, 7A, 8, 8A na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. 

2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane również na stronach internetowych Organizatora, 

dostępnych pod adresami: www.cedenews.pl, www.cede.pl oraz na portalach 

społecznościowych poświęconych CEDE 2017. 

3. Informacja o wynikach Konkursu zostanie rozesłana również e-mailem do wszystkich 

uczestników CEDE 2017. 

4. Nagrodami w Konkursie są: 

4.1. pamiątkowe statuetki; 

4.2. dyplomy uznania; 
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4.3. prezentacja zwycięskich Produktów w dniach 15 i 16 września 2017 roku w Alei 

Gwiazd CEDE 2017, tj. specjalnie oznaczonej strefie pasażu pomiędzy pawilonami 

wystawowymi 7, 7A, 8, 8A w trakcie trwania CEDE 2017. Zwycięskie Produkty 

zostaną umieszczone przez Organizatora w przezroczystych witrynach o wymiarach 

60 cm (wysokość) x 60 cm (szerokość) x 60 cm (głębokość) na postumencie o 

wymiarach 110 cm (wysokość) x 60 cm (szerokość) x 60 cm (głębokość), 

gwarantujących bezpieczeństwo Produktu i umożliwiających jego oglądanie.  

W przypadku, w którym zwycięski Produkt będzie miał wymiary większe niż 

opisana w zdaniu poprzednim witryna, Wystawca będzie miał możliwość umieścić 

w witrynie urządzenie typu tablet lub laptop z prezentacją zwycięskiego Produktu 

(film, fotografie, ulotki dotyczące Produktu itp.). 

5. Nagrody w Konkursie funduje Organizator. 

6. Nagrody zostaną przyznane tym Wystawcom, których Produkty uzyskały największą liczbę 

głosów w kategorii, w której zostały zakwalifikowane do Konkursu. 

 

 

 

§ 6. Odpowiedzialność 

 

1. Organizator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za organizację i prawidłowy przebieg 

Konkursu z wyłączeniem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Uczestnika lub 

mających źródło w przyczynach zewnętrznych, których nie można było przewidzieć (siła 

wyższa), jak również okoliczności niezależnych od Organizatora, pomimo działania 

z najwyższą starannością. 

2. Wystawca zgłaszający Produkt do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu prawa do 

Produktu, w tym w szczególności w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 666) jak również istniejące prawa 

własności intelektualnej w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności 

przemysłowej (Dz.U. z 2013 r., poz.1410), Produkt nie jest obciążony prawami osób trzecich 

ani nie posiada innych wad prawnych.  

3. Dokonując zgłoszenia produktu Wystawca oświadcza, że jest uprawniony do korzystania 

z materiałów, o których mowa w § 3. ustęp 6 oraz że nie narusza praw osób trzecich. 

4. Wystawca zgłaszający Produkt do Konkursu zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich 

roszczeń osób trzecich zgłoszonych w związku z korzystaniem z materiałów, o których 

mowa w § 3. ustęp 6 przez Organizatora, a w przypadku zaspokojenia tych roszczeń przez 

Organizatora, do zwrotu wszelkich wydatków poniesionych na ich zaspokojenie, jak 

również kosztów wynikających z konieczności podjęcia obrony przed takimi roszczeniami, 

z uwzględnieniem kosztów postępowania sądowego i pomocy prawnej. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpowszechniania bez ograniczeń terytorialnych 

i czasowych wszelkich utworów tekstowych, zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów 

i materiałów dźwiękowych, o których mowa w §3. ustęp 6, §4. ustęp 7, §3. ustęp 8,  §3. ustęp 

17  również na potrzeby promocyjne związane z działalnością Organizatora. 

6. Zezwolenie, o którym mowa w §6. ustęp 5 odnosi się do wszystkich znanych pól 

eksploatacji, w szczególności do: 
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6.1. utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na 

kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo; 

6.2. publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów 

lub przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i czasie przez siebie wybranym 

(w tym udostępnianie w sieci Internet np. w ramach dowolnych stron 

internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych), a także 

w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek 

systemów i urządzeń; 

6.3. wprowadzania do obrotu; 

6.4. publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania; 

6.5. wystawiania i/lub wyświetlania; 

6.6. wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub 

multimedialnej; 

6.7. najmu i/lub użyczenia; 

6.8. nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez 

stację naziemną i/lub za pośrednictwem satelity; 

6.9. wprowadzania do sieci telekomunikacyjnych; 

6.10. publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy miał dostęp w czasie i miejscu 

przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie oraz w ramach dowolnych 

usług telekomunikacyjnych). 

7. Zezwolenie, o którym mowa w §6. ustęp 5, obejmuje również zgodę na wykonywanie przez 

Organizatora praw zależnych i nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie – odnosi 

się zarówno do terytorium Polski, jak i do innych krajów. 

8. Zezwolenie, o którym mowa w §6. ustęp 5, jest nieodpłatne. 

 

 

§ 7. Postępowanie reklamacyjne 

 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu, tj. od dnia 

1 marca 2017 roku najpóźniej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu 

w dniu 14 września 2017. 

2. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora Konkursu, na 

adres: cede@cede.pl.  

3. Reklamacja powinna zawierać: 

3.1. wskazanie imienia i nazwiska lub dokładnej nazwy Uczestnika;  

3.2. dokładny adres Uczestnika; 

3.3. określenie przyczyny reklamacji; 

3.4. podpis Uczestnika bądź osoby uprawnionej do reprezentacji Uczestnika. 

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni od daty ich 

otrzymania. 

5. Uczestnik, który złoży reklamację, zostanie powiadomiony przez Organizatora o jej 

rozpatrzeniu e-mailem najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez 

Organizatora. 
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§ 8. Ochrona Danych Osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922) jest EXACTUS  Ewa 

Mastalerz, Marek Wiktorowski sp.j. z siedzibą w Łodzi, przy Al. Kościuszki 17 lok. Ip. (90-

418 Łódź), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000090731; 

NIP: 7250014679; REGON: 470502921; adres poczty elektronicznej: cede@cede.pl; numer 

telefonu:42 632 28 66; 

2. Baza danych Uczestników Konkursu została zgłoszona przez Organizatora Głównemu 

Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. 

3. W ramach Konkursu Organizator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych 

Uczestników niezbędnych do realizacji niniejszego Konkursu, na każdym etapie jego 

realizacji. Uczestnik może również dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie jego 

danych osobowych dla innych celów określonych przez Organizatora. 

4. Organizator może przetwarzać następujące dane osobowe Uczestników: 

4.1. imię i nazwisko; 

4.2. adres zamieszkania; 

4.3. adres poczty elektronicznej; 

4.4. numer telefonu; 

4.5. zawód. 

5. Organizator określa dane osobowe Uczestników, których podanie jest niezbędne do wzięcia 

udziału w Konkursie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa 

podania danych osobowych niezbędnych do wzięcia udziału w Konkursie skutkuje brakiem 

możliwości uczestnictwa w Konkursie. 

6. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich zmiany oraz 

usunięcia. 

7. Organizator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań a celu 

zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. 

8. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości oraz innym 

organom państwowym na ich uzasadnione żądanie. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnik może dokonać wyboru czy i w 

jakim zakresie chce brać udział w Konkursie i udostępniać informacje o sobie. Podanie 

danych osobowych Organizatorowi jest dobrowolną decyzją Uczestnika i może on w 

każdej chwili żądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych oraz wnieść 

sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych.  

10.  Wszelką korespondencję związaną z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować 

do Organizatora pod następujący adres: Al. Kościuszki 17 Ip., 90-418 Łódź lub pocztą 

elektroniczną na adres: cede@cede.pl. 

 

 

§ 9. Postanowienia końcowe 

 

1. Treść niniejszego Regulaminu udostępniona została w siedzibie Organizatora przy  

Al. Kościuszki 17 Ip.  Treść Regulaminu może zostać również nieodpłatnie utrwalona 
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przez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony 

internetowej Organizatora, dostępnej pod adresem: www.cede.pl. 

2. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym 

Organizator powiadomi Uczestników na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmian. 

W przypadku, gdy Uczestnik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest 

zawiadomić o tym fakcie Organizatora przed wejściem Regulaminu w życie. Brak 

akceptacji nowej wersji Regulaminu oznacza konieczność wyrejestrowania Uczestnika 

z bazy Uczestników. Niepowiadomienie Organizatora przez Uczestnika przed wejściem 

w życie Regulaminu o braku jego akceptacji, uważa się za zaakceptowanie zmian 

Regulaminu. 

3. O każdej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje na stronie internetowej, dostępnej 

pod adresem: www.cede.pl. oraz przesyłając wiadomość elektroniczną na podany przez 

Uczestnika adres poczty elektronicznej. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdą 

odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

5. W przypadku sporu związanego z Konkursem strony w pierwszej kolejności będą starały 

się rozwiązać go polubownie, jeżeli okaże się to niemożliwe, strony poddadzą spór pod 

rozstrzygnięcie właściwemu sądowi powszechnemu. 

6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 marca 2017 roku. 


