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Regulamin Konkursu „Ambasador Invisalign w DENTestetica” 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 Nazwa Konkursu 

Konkurs prowadzony pod nazwą „Ambasador Invisalign w DENTestetica” zwany w dalszej 

części niniejszego Regulaminu „Konkursem”. 

§ 2 Organizator Konkursu oraz cel Konkursu  

1. Organizatorem Konkursu, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu 

„Organizatorem/DENTestetica”, jest spółka działająca pod firmą Medtour sp. z o.o. z 

siedzibą w Krakowie przy ul. Kamiennej 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000408762, NIP: 

6783144467, REGON: 122490225.  

2. Konkurs organizowany jest w celu promocji usług świadczonych przez Organizatora.  

§ 3 Forma Konkursu  

Konkurs nie zależy od przypadku ani nie polega na odgadywaniu i nie jest loterią pieniężną, 

loterią fantową, loterią promocyjną, ani żadną inną grą losową zakładem wzajemnym 

w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 

2016 r. poz. 471 z późn. zm.). Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 

919 oraz art. 921 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

459). 

§ 4 Obszar 

Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

§ 5 Czas trwania Konkursu 

Konkurs trwa od 15 marca 2017 r. do 31 marca 2017 r. do godziny 14.00 Okres ten nie 

obejmuje ogłoszenia wyników, wydania nagrody i ewentualnej procedury reklamacyjnej. 

Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania Konkursu. 

§ 6 Dane Osobowe  

Podanie danych osobowych przez uczestników jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia 

udziału w konkursie. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu 

będą przez niego przetwarzane w celu realizacji konkursu, łącznie z ewentualnym ogłoszeniem 

wyników i procedurą reklamacyjną. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do 

swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania bądź usuwania w wypadkach 

przewidzianych prawem. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst. jedn. Dz. 

U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych uczestników 

konkursu jest Organizator.  Uczestnik biorąc udział w Konkursie może wyrazić dodatkowo 

dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w ramach Konkursu, w 

celach marketingowych, przez administratora danych osobowych oraz na otrzymywanie od 

administratora danych osobowych informacji handlowych i marketingowych drogą 

elektroniczną zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo 

telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1489 z późn. zm.). 
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II. UCZESTNICY KONKURSU 

 

§ 7 Uczestnicy Konkursu 

1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym w niniejszym Regulaminie „Uczestnikiem”, na warunkach 

określonych w Regulaminie, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna mająca miejsce 

zamieszkania w Rzeczpospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych.  

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz osoby współpracujące z 

Organizatorem, ani członkowie najbliższej rodziny pracowników oraz osób 

współpracujących. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się małżonka, zstępnych, 

wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę, teściów i rodziców.  

3. Uczestnik dokonuje zgłoszenia konkursowego samodzielnie i we własnym imieniu.  

4. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z 

Regulaminem. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja treści Regulaminu.  

 

III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

§ 8 Zasady Uczestnictwa w Konkursie 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:  

a) w dniach od 15.03.2017 r. do 31.03.2017 r. do godziny 14.00 podjąć leczenie w 

DENTestetica. Podjęcie leczenia równoznaczne jest z opłaceniem wewnątrzustnego 

wycisku (tzw. ClinCheck), na podstawie którego zostanie zaplanowane leczenie.  

b) po opłaceniu wewnątrzustnego wycisku opisanego w pkt. 1 dokonać zgłoszenia do 

Konkursu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w siedzibie Organizatora. 

c) w dniach od 15.03.2017 r. do 31.03.2017 r. do godziny 14.00 wykonać zdjęcie w siedzibie 

Organizatora. Fotografia powinna obejmować co najmniej twarz Uczestnika, dalej jako 

„Praca Konkursowa”. Do Pracy Konkursowej Uczestnik musi posiadać pełnię autorskich 

praw majątkowych, a prawa te nie mogą w żadnym zakresie zostać zbyte ani obciążone 

ze skutkiem obligacyjnym lub rzeczowym na rzecz osób trzecich w sposób, który 

prowadziłby do ograniczenia możliwości wykorzystania Pracy Konkursowej przez 

Organizatora w sposób określony w niniejszym Regulaminie. W przypadku, gdy Praca 

Konkursowa będzie zawierała wizerunek osoby trzeciej Uczestnik musi posiadać zgodę tej 

osoby na rozpowszechnianie jej wizerunku przez Organizatora; 

d) w dniach od 15.03.2017 r. do 31.03.2017 r. opublikować Pracę Konkursową na swoim 

portalu społecznościowym https://www.facebook.com. Praca Konkursowa musi zostać 

opublikowana na tablicy Uczestnika publicznie oraz zawierać odesłanie do strony 

Organizatora Konkursu, hashtagi: #DENTestetica i #InvisalignKrakow oraz tzw. 

„zameldowanie się” w DENTestetica. 

e) polubić fanpage Organizatora Konkursu na portalu społecznościowym www.facebook.com 

pod adresem https://www.facebook.com/dentestetica.dobry.dentysta.krakow/?fref=ts; 

f) zdobyć jak największą liczbę polubień Pracy Konkursowej do dnia 31.03.2014 r. do godziny 

14.00; 

 

§ 9 Prawo Organizatora do odmowy przyjęcia Pracy Konkursowej 

1. Praca Konkursowa nie może mieć dyskryminującego charakteru, obrażać uczucia religijne, 

zawierać treści obsceniczne lub inne treści niezgodne z przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa bądź zasadami współżycia społecznego.  

https://www.facebook.com/
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2. Organizator dokona weryfikacji Prac Konkursowych i odmówi przyjęcia do Konkursu Pracy 

Konkursowej, która narusza postanowienia ust. 1. O odmowie przyjęcia Pracy 

Konkursowej Organizator poinformuje Uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

 

NAGRODA W KONKURSIE 

§ 10 Nagroda Główna 

1. Nagroda główna to:  

a) tytuł Ambasadora Invisalign w DENTestetica; 

b) darmowe leczenie ortodontyczne metodą Invisalign,  

c) nielimitowana liczba konsultacji ortodontycznych w trakcie trwania leczenia 

ortodontycznego metodą Invisalign; 

d) nielimitowana liczba zabiegów higienizacji w okresie leczenia ortodontycznego 

metodą Invisalign, przy czym istnieje możliwość wykonania ostatniego (jednego) 

zabiegu higienizacji w okresie jednego miesiąca od dnia zakończenia procesu 

leczenia; 

e) zwrot opłaty uiszczonej zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu. 

dalej zwana „Nagrodą”. 

3. Więcej informacji na temat metody Invisalign, tj. zasad, procesu i czasu leczenia, można 

uzyskać na stronie internetowej Organizatora Konkursu 

(http://www.dentestetica.pl/ortodoncja-invisalign/co-to-jest-invisalign/).  

4. Nagroda nie może być przeniesiona na osobę trzecią.  

5. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub inne usługi. 

6. Organizator oświadcza, iż Nagroda jest przekazywana w ramach niniejszego Konkursu 

zgodnie z przepisami Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.). 

IV. MIEJSCE I TERMIN WYŁONIENIA LAUREATA ORAZ ROZSTRZYGNIĘCIE 

KONKURSU 

§ 11 Miejsce i Termin Wyłonienia Laureata Oraz Rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 03.04.2017 r. o godzinie 14.00 przez 

Organizatora Konkursu.  

2. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora Konkursu 

(http://www.dentestetica.pl/) oraz na portalu społecznościowym 

https://www.facebook.com/dentestetica.dobry.dentysta.krakow/?fref=ts.   

3. Laureat Konkursu zostanie wybrany wśród jednego z trzech Uczestników, którzy w dniu 

31.03.2017 r. o godzinie 14.00 zdobędą kolejno największą liczbę polubień pod Pracą 

Konkursową, pod warunkiem, że: 

a)  wyrazi zgodę na przeprowadzenie wywiadu przez Organizatora Konkursu o tematyce 

związanej z leczeniem ortodontycznym metodą Invisalign, który zostanie utrwalony za 

pomocą urządzeń audiowizualnych;  

b) weźmie udział nagraniu spotu reklamującego leczenie ortodontyczne metodą Invisalign 

(nagranie video); 

c)  udostępni wyżej opisane materiały na swoim portalu społecznościowym 

www.facebook.com; 

d) wyrazi zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w zw. z rozpowszechnianiem materiałów 

określonych powyżej. 

4. O przyznaniu Nagrody Laureat zostanie poinformowany telefonicznie przez Organizatora 

Konkursu. 

http://www.dentestetica.pl/ortodoncja-invisalign/co-to-jest-invisalign/
http://www.dentestetica.pl/
http://www.facebook.com/
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5. Laureat zobowiązany będzie w terminie 7 dni roboczych od dnia poinformowania go 

o przyznaniu Nagrody stawić się w siedzibie Organizatora celem odebrania Nagrody oraz 

ustalenia szczegółów określonych w ust. 3 pkt a)-d) powyżej.; 

6. Prawo Laureata do Nagrody wygasa w przypadku, gdy Laureat w terminie określonym w 

ust. 5 nie stawi się u Organizatora. W takim wypadku Nagroda przyznana zostanie 

kolejnemu Uczestnikowi Konkursu, który będzie spełniał warunki Regulaminu oraz otrzyma 

drugą z kolei najwyższą liczbę polubień pod Pracą Konkursową.  

V. PRAWA AUTORSKIE 

§ 12 Prawa Autorskie 

1. Organizator Konkursu nabywa autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej Laureata 

z chwilą podpisana przez Laureata oświadczeń określonych w § 12 ust. 6 lit. a). Nabycie 

praw autorskich obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 

z późn. zm.), a w szczególności:  

a) utrwalenia i zwielokrotnienia dowolną techniką, w szczególności drukiem, techniką 

cyfrową, techniką reprograficzną; 

b) wprowadzenie do obrotu; 

c) wprowadzenie do pamięci komputera, wykonywanie kopii i przetwarzanie w jego pamięci; 

d) wprowadzanie do sieci Internet; 

e) trwałe i czasowe zwielokrotnianie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w 

jakiejkolwiek formie, techniką cyfrową, techniką reprograficzną; 

f) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, 

wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym; 

g) wykorzystanie dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora, 

jego publikacji i innych przejawów jego działalności; 

2. Laureat zezwala Organizatorowi na wykonywanie praw zależnych do Pracy Konkursowej, 

o których mowa w art. 46 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) 

3. Laureatowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw 

autorskich majątkowych i praw zależnych, o których mowa w niniejszym punkcie 

Regulaminu. 

4. Laureat zobowiązuje się w ww. zakresie do niewykonywania w stosunku do Organizatora 

lub jego następców prawnych przysługujących mu do utworu autorskich praw osobistych 

wymienionych w art. 16 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) 

5. Laureat Konkursu oświadcza, że zdjęcie zgłoszone w Konkursie stanowią przejaw jego 

własnej twórczej działalności, oraz nie narusza ono jakichkolwiek praw osób trzecich, w 

tym ich dóbr osobistych. W przypadku, gdyby zgłoszenie naruszało jakiekolwiek prawa 

osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe i osobiste, dobra osobiste lub prawo do 

wizerunku, Uczestnik zobowiąże się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez 

osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw. 

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE. 

§ 13 Postępowanie Reklamacyjne 

1. Reklamacje mogą być zgłaszane na piśmie, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innych 

podmiotów świadczących usługi pocztowe na adres siedziby Organizatora Medtour sp. z 

o.o. ul. Kamiennej 21, 31-403 Kraków z dopiskiem „„Ambasador Invisalign w DENTestetica 
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- reklamacja” lub mailem na adres mailowy: office@dentestetica.eu z dopiskiem w tytule 

„Ambasador Invisalign w DENTestetica - reklamacja”, podczas trwania całego konkursu, 

nie później jednak niż do dnia 28 kwietnia 2017 r. 

2. Reklamacje złożone po terminie wskazanym w ust. 1 nie będą rozpatrywane. Złożenie 

reklamacji następuje w dacie jej wpłynięcia do Organizatora w przypadku złożenia jej za 

pośrednictwem Poczty Polskiej lub zgodnie z datą wprowadzenia wiadomości e-mail przez 

Uczestnika do systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający Organizatorowi 

zapoznanie się z jego treścią.  

3. Reklamację rozpatruje Komisja wyłoniona przez Organizatora. 

4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, włączając w to 

zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji (decyduje data stempla pocztowego).  

5. Od decyzji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji przysługuje Uczestnikom prawo 

odwołania się do sądu powszechnego. 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 14 Postanowienia Końcowe 

1. Niniejszy Regulamin udostępniony jest Uczestnikom do wglądu w siedzibie Organizatora 

oraz na stronie internetowej http://www.dentestetica.pl/. 

2. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

obowiązujące przepisy prawa. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w 

dowolnym czasie z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez 

Uczestników Konkursu. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin 

opublikowania nowej wersji Regulaminu na http://www.dentestetica.pl/. Uczestnik 

bezwarunkowo akceptuje taką formę wprowadzenia zmian w Regulaminie. 

mailto:office@dentestetica.eu
http://www.dentestetica.pl/
http://www.dentestetica.pl/

