
REGULAMIN KONKURSU 

 

§1 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 

1.1. Organizatorem konkursu jest DentaCare Sp. Z o.o. z siedzibą w Alejach Jerozolimskich 96 

00-807 Warszawa 

1.2. Fundatorem nagród jest firma MS Services Sp. Z O.O. z siedzibą  w Krakowie na ul. Bociana 22, 31  

231 Kraków. 

1.3. Konkurs rozpocznie się 03.12.01.2018. Rozstrzygnięcie nastąpi dnia 11.12.2018 r., a nagrody 

zostaną w ciągu 7 dni roboczych wysłane za pośrednictwem poczty. 

§2 WARUNKI UCZESTNICTWO 

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być każde dziecko pod warunkiem udzielonej zgody rodzica lub 

prawnego opiekuna. 

2.2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i Fundatora. 

2.3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dopełnienie czynności opisanych 

w punkcie 3 i 4. 

2.4. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

§3 PRZEBIEG KONKURSU 

3.1. Etap pierwszy: podesłanie zdjęcia pracy plastycznej przedstawiającej nową przygodę Smoka 

Zygmunta. 

3.2. W dniach od godziny 00:00 04.12.18 do godziny 20:00 10.12.2018r  uczestnicy przesyłają zdjęcia 

prac swoich dzieci za pośrednictwem systemu wiadomości Messenger dostępnego na platformie 

Facebook wysłanego za pośrednictwem klawisza „wyślij wiadomość” widocznego na oficjalnej stronie 

Organizatora www.facebook.pl/dentacare4U. 

3.3. Etap Drugi: Z pośród wszystkich prac zostaną wybrane 3 najlepsze, które otrzymają nagrodę. 

3.4. Podsumowanie konkursu zostanie opublikowane w serwisie Facebook na oficjalnych profilach 

Organizatora oraz na stronie dentacare.pl 

3.5. Nagrody zostaną wysłane pocztą w przeciągu 7 dni roboczych po ogłoszeniu wyników, na adresy 

wskazane przez zwycięzców. 

§4 ZASADY KONKURSU 

4.1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na 

wykorzystanie jego pracy pisemnej, w tym prezentowanie zgłoszonych fotografii na stronach 

internetowych oraz profilach w portalach społecznościowych należących do Organizatora. 

http://www.facebook.pl/dentacare4U


4.2. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w Konkursie polega na prawie 

Organizatora do niedopuszczenia do konkursu, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika, 

pracy, która: 

a) narusza prawo obowiązujące w Polsce; 

b) narusza prawa i uczucia osób trzecich; 

c) zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. fotografie 

zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy); 

d) zawiera wizerunki obiektów, będących znakami zastrzeżonymi w Urzędzie Patentowym; 

e) zawiera treści o charakterze komercyjnym (reklamy); 

f) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu. 

4.3. W przypadku rażącego lub wielokrotnego naruszenia zasad wymienionych w punkcie 

4.2, Moderatorzy mają prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu. 

4.4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub niedopuszczeniu do konkursu, bez 

konieczności poinformowania o tym Uczestnika, osobę która w sposób rażący dopuści się 

naruszenia reguł uczciwego współzawodnictwa lub zasad koleżeństwa. 

§5 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 

5.1. O rozstrzygnięciu konkursu decyduje komisja złożona z trzech osób. 

5.3. Nagrodami w konkursie są: 

- trzy szczoteczki elektryczne Oral-B Junior  

5.4. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę. 

5.5. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 

 

§6 OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ROZDANIE NAGRÓD 

6.1. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie www.dentacare.pl i na Facebooku do 

dnia 14.12.2018 

6.2. Nagrody zostaną wysłane do laureatów drogą pocztową, na adres podany przy wysyłaniu zdjęć 

konkursowych. 

6.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody, z 

przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie. 

6.5. Akceptując Regulamin Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku, 

imienia, nazwiska oraz informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych oraz portalach 

społecznościowych Organizatora, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu. 

http://www.dentacare.pl/


6.6. Akceptując Regulamin Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do 

celów Konkursu oraz do użytku danych dla usprawiedliwionych celów przez administratora, mając 

jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania. 

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie dentacare.pl 

7.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: biuro@dentacare.pl . 

7.3. Naruszenie Regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z 

uczestnictwa w Konkursie. 

7.4. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu bez podawania 

przyczyny. 

7.5 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianach Regulaminu 

zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin. 

7.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

7.7. Podane w Konkursie dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora 

wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-

marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych 

(Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz ich poprawiania 
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