
Regulamin konkursu „A Ty co sądzisz o zasadach leczenia stomatologicznego dzieci?” 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą: „A Ty co sądzisz o zasadach leczenia stomatologicznego 

dzieci?”  

2. Organizatorem Konkursu „A Ty co sądzisz o zasadach leczenia stomatologicznego dzieci?”, 

zwanego dalej „Konkursem”, jest redakcja infoDENT24.pl, PTWP - ONLINE sp. z o.o., Plac Sławika i 

Antalla 1, 40-163 Katowice, NIP: 634 268 78 88, zwana dalej „Organizatorem”  

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma Exactus, która w dniu zakończenia obrad Komisji 

Konkursowej przekaże nagrody do dyspozycji Organizatora Konkursu.  

4. Celem Konkursu jest promocja wiedzy na temat uwarunkowań służących poprawie stanu zdrowia 

jamy ustnej dzieci i młodzieży wśród: polskich lekarzy dentystów, studentów wydziałów lekarsko – 

dentystycznych uniwersytetów medycznych i innych osób zainteresowanych branżą stomatologiczną, 

a także wśród jak największej grupy młodocianych pacjentów i ich rodziców.  

5. Konkurs prowadzony będzie na stronie internetowej: www.infodent24.pl  

6. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej: www.infodent24.pl oraz w siedzibie 

Organizatora Konkursu.  

7. „Regulamin” określa zasady udziału w Konkursie, zasady przebiegu Konkursu, warunki 

przyznawania nagród oraz procedury reklamacyjnej.  

8. Konkurs zaczyna się 03.06. 2017 r., a kończy 28.08.2017 r., który jest ostatecznym dniem 

zakończenia postępowania reklamacyjnego w Konkursie. Zgłoszenia udziału w Konkursie 

przyjmowane są od 04.06. 2017 r. od godz. 10.00 do 01.08. 2017 r. do godz. 23.59.  

9. Uczestnicy Konkursu, wysyłając zgodnie z §2 pkt. 1 zgłoszenie udziału w Konkursie, wyrażają zgodę 

na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 

926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.  

10. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Fundatora nagrody, ich 

współmałżonkowie i dzieci jak też osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym 

oraz współpracownicy (kontrahenci), współpracujący przy obsłudze Konkursu, jak też ich pracownicy 

oraz współmałżonkowie i dzieci tych pracowników, jak też osoby pozostające z nimi we wspólnym 

gospodarstwie domowym.  

11. Uczestnik, przystępując do Konkursu, akceptuje wszystkie warunki Regulaminu i zobowiązuje się 

przestrzegać wszystkich określonych w Regulaminie zasad.  

12. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.  

13. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).  



§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA, PRZEBIEG KONKURSU, PRZYZNANIE NAGRÓD  

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, 

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, posiadająca paszport lub dowód osobisty z datą ważności przypadającą, co najmniej na 

okres trwania Konkursu.  

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest:  

a. dokonanie odpowiedzi na pytania ankietowe; 

b. oceną Komisji Konkursowej podlegać będą odpowiedzi na pytania otwarte (ze szczególnym 

uwzględnieniem wskazań, dzięki którym łatwiejsze będzie szczegółowe zdiagnozowanie przyczyn 

katastrofalnego stanu zdrowia jamy ustnej dzieci i młodzieży i podjęcie działań zaradczych); 

c. po spełnieniu powyższych warunków, Uczestnik powinien podać dane osobowe, takie jak: adres 

email, numer telefonu komórkowego (należący do działającego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej operatora telefonii komórkowej), umożliwiających kontakt z Uczestnikiem;  

d. każdy Uczestnik może tylko raz wypełnić formularz konkursowy uprawniający do wzięcia udziału w 

Konkursie.  

3. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych odpowiedzi na pytanie otwarte. W ramach 

Konkursu Organizator przewidział jedną nagrodę główną oraz jedną nagrodę drugą, które zostaną 

przyznane osobom, których odpowiedzi na pytanie otwarte Komisja Konkursowa uzna za dwie 

najlepsze spośród prawidłowych zgłoszeń.  

Kryterium przyznania nagród będzie swobodną oceną Komisji Konkursowej, pozwalającą uznać 

odpowiedzi za pomysłowe, oryginalne i nietuzinkowe.  

4. W Konkursie zostały przewidziane dwie nagrody: nagroda główna w postaci czterodniowego 

uczestnictwa w CEDE 2017 r. oraz nagroda druga w postaci jednodniowego uczestnictwa w 

wybranym dniu CEDE 2017 r.  

5. Organizator i Fundator nagrody nie pokrywają kosztów podróży na miejsce CEDE 2017 oraz 

zakwaterowania w trakcie jego trwania.  

6. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu 

wyłonienia Laureata Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową (dalej: „Komisja 

Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby powołane przez Organizatora i 1 osoba 

reprezentująca Fundatora nagrody.  

7. Komisja, spośród wszystkich zgłoszeń dokonanych zgodnie z §2 pkt.2 niniejszego Regulaminu, 

dokona wyboru dwóch, najciekawszych odpowiedzi, podczas posiedzeń Komisji w dniach od 

02.08.2017 r. do 03.08.2017 r.  

Komisja wybierze również 3 zgłoszenia, które zostaną umieszczone na liście rezerwowej. Wybrane 

zgłoszenia zostaną umieszczone na liście laureatów w kolejności wyboru (od najciekawiej 

wykonanego zadania konkursowego do najmniej).  



8. W ocenie wykonania zadania konkursowego przez Uczestników, Komisja Konkursowa składająca 

się z 3 przedstawicieli  Organizatora Konkursu i 1 osoby reprezentującej Fundatora nagrody będzie 

stosowała główne kryterium:  wartość merytoryczna zgłoszonych propozycji, postulatów i uwag. 

9. Zadania Komisji:  

a. Weryfikacja prawidłowości zgłoszeń  

b. Wyłonienie laureatów i listy rezerwowej (ocena zadań konkursowych przesłanych przez 

uczestników)  

c. Sporządzenie listy zwycięzców  

d. Sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji e. Rozpatrywanie reklamacji  

10. Weryfikacja Laureatów  

a. W ciągu 14 dni od zakończenia posiedzenia Komisji z Laureatami skontaktuje się przedstawiciel 

Organizatora, na numer, który został podany w zgłoszeniu. Uczestnik zostanie poproszony o podanie 

wszystkich danych, potrzebnych do przekazania nagród.  

b. W celu skontaktowania się z Laureatami, Organizator podejmie 3 próby połączenia telefonicznego. 

Przez nieudaną próbę rozumie się: nieodebranie połączenia przez 5 sygnałów, włączenie się poczty 

głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, 

wyłączony aparat telefoniczny).  

c. W przypadku, gdy Laureaci nagród nie spełnią warunków pkt 10 a oraz b, prawo do nagrody 

przechodzi na kolejnego uczestnika z listy rezerwowej. W przypadku gdy uczestnik z listy rezerwowej 

nie spełni warunków pkt 10 a oraz b, prawo do nagrody przechodzi na następną osobę z listy 

rezerwowej, aż do jej wyczerpania.  

d. W przypadku wyczerpania listy rezerwowej lub utraty prawa do nagrody przez zwycięzcę i 

uczestników z listy rezerwowej, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.  

11. Uczestnik traci prawo do nagrody, jeśli nie spełni któregokolwiek z warunków regulaminu, nie 

odbierze nagrody, nie udostępni danych osobowych potrzebnych do przekazania nagrody.  

12. Nagrody, w formie potwierdzenia rejestracji podczas CEDE 2017 r., zostaną przekazane 

Laureatom przez Organizatora do 05.09.2017 r.  

13. Rynkowa wartość nagród, ufundowanych przez fundatora Konkursu, wynosi: nagroda główna 

1300 zł (słownie: tysiąc trzysta złotych) oraz nagroda druga 650 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt 

złotych).  

14. Dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11 proc. nagrody głównej dla Laureata nagrody 

głównej zostanie przeznaczona na zapłatę stosownego podatku od wygranej w konkursach (art. 30 

ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.; tekst 

jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z późn. zm.)). Organizator potrąci tę kwotę przy wydaniu 

nagrody i odprowadzi należny podatek na konto bankowe właściwego Urzędu Skarbowego. 15. 

Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.  



§ 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ i REKLAMACJE  

1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę majątkową lub 

niemajątkową poniesioną przez Uczestnika Konkursu w wyniku wzięcia udziału w Konkursie lub w 

wyniku i w związku z przyznaniem bądź nieprzyznaniem nagrody.  

2. Reklamacje można składać pocztą, listem poleconym w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników 

Konkursu na portalu infoDENT24.pl na adres: infoDENT24.pl PTWP - ONLINE sp. z o.o. Atrium 

Centrum, Aleja Jana Pawła II 27 (2 p.), 00-867 Warszawa, z dopiskiem: „A Ty co sądzisz o zasadach 

leczenia stomatologicznego dzieci?”.  Reklamacja musi zawierać dane uczestnika podane w 

zgłoszeniu, adres, opis przedmiotu reklamacji, roszczenie i podpis.  

3. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji, nie później niż do 

28.08.2017 r.  

4. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 

Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do 

otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).  

§ 4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

1. Administratorem danych osobowych podawanych w formularzach, przewidzianych Regulaminem, 

jest Organizator. Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia 

Konkursu.  

2. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, 

opracowywanie. Przetwarzane są dane osobowe obejmujące adres e-mail i numer telefonu. 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na warunkach podanych w 

Regulaminie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do otrzymania nagrody.  

3. Każdy ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

Współorganizatora. Wycofanie zgody wymaga formy pisemnej i przesłania litem poleconym na adres 

redakcji infoDENT24.pl.  

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa niniejszy Regulamin. Wszelkie informacje o Konkursie, 

dostępne w innych materiałach, mają jedynie charakter informacyjny. W kwestiach 

nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o 

ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).  

2. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej 

www.infoDENT24.p. 


