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I. Organizator i Sponsorzy Gry 

1. Organizatorem Gry DENTOEXPRESS jest firma Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w              
Łodzi przy ul. Wigury 15a; wpisana do KRS pod numerem 0000274754, zwana dalej             
Organizatorem. 

2. Sponsorem Gry jest: 

- Angelini Pharma Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Łazach, pod adresem: Podleśna 83, wpisaną                 
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w          
Warszawie, KRS pod numerem 0000119746, posiadająca numer NIP 5260204222, numer          
REGON 006726927, o kapitale zakładowym w wysokości 2.276.000 zł (zwany dalej:           
Sponsorem oraz Partnerem); 

- Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, pod adresem Wigury 15a; wpisaną do                
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Łodzi,          
KRS pod numerem 0000274754, posiadająca numer NIP 7282640463, numer REGON          
100296279, o kapitale zakładowym 1 400 000.00zł (zwany dalej: Sponsorem oraz           
Partnerem oraz Organizatorem). 

- Durr Dental SE z siedzibą w Bietigheim-Bissingen, pod adresem: Höpfigheimer Str. 17, z nr               
ident. VAT.: DE 144 960 195 oraz nr WEEE: DE 93380137; 

- Glaxosmithkline Pharmaceuticals SA z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: Grunwaldzka           
189, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd          
Rejonowy w Warszawie, KRS pod numerem 0000014494, posiadająca numer NIP          
7770000206, numer REGON 630344128, o kapitale zakładowym w wysokości 147.893.140          
zł (zwany dalej: Sponsorem oraz Partnerem); 

- Makromed s.j. z siedzibą w Łodzi, pod adresem: Czechosłowacka 1, wpisaną do Rejestru              
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Łodzi, KRS pod           
numerem 0000067338, posiadająca numer NIP 7251006564, numer REGON 470751950         
(zwany dalej: Sponsorem oraz Partnerem); 

- Optident s.j. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem: Jeździecka 12, wpisaną do Rejestru              
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu,         
KRS pod numerem 0000101509, posiadająca numer NIP 8971615843, numer REGON          
932093922 (zwany dalej: Sponsorem oraz Partnerem); 

- Sunstar Europe z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Aleje Jerozolimskie 181B, wpisaną             
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w          
Warszawie, KRS pod numerem 0000715249, posiadająca numer NIP 1070040063, numer          
REGON 369429622 (zwany dalej: Sponsorem oraz Partnerem); 

- INDENT, z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem: ul. Paprotna 14, wpisaną do Rejestru              
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Krakowie,         
posiadająca numer NIP 8951379694, numer REGON 9309853534 (zwany dalej: Sponsorem          
oraz Partnerem). 
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- Seliga Microscopes Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, pod adresem: Lechicka 23, wpisaną do                
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w         
Warszawie, KRS pod numerem 0000353299, posiadająca numer NIP 9471969231, numer          
REGON  100881434 (zwany dalej: Sponsorem oraz Partnerem); 

- Exactus Ewa Mastalerz, Marek Wiktorowski s.j. z siedzibą w Łodzi, pod adresem: Al.              
Kościuszki 17/i P, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców          
przez Sąd Rejonowy w Warszawie, KRS pod numerem 0000090731, posiadająca numer NIP            
7250014679, numer REGON 470502921 (zwany dalej: Sponsorem oraz Partnerem); 

 

II. Czas trwania  

1. Za rozpoczęcie Gry uznaje się rozpoczęcie 28. edycji Środkowoeuropejskiej Wystawy           
Produktów Stomatologicznych CEDE, tj. 19.09.2019. 

2. Gra trwa przez cały okres trwania targów CEDE (19-21.09.2019). 

  

III. Zasady i warunki uczestnictwa w Grze  

1. Gra przeznaczona jest dla osób fizycznych i pełnoletnich, posiadających pełną zdolność            
do czynności prawnych, zwanych dalej Uczestnikami. 

2. W grze nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz Sponsorów i członkowie ich             
rodzin. 

3. W celu wzięcia udziału w grze i zdobyciu Nagród, Uczestnik powinien w czasie trwania               
targów CEDE spełnić następujące warunki: 

a) zapoznać się z zasadami uczestnictwa w grze zawartymi w Regulaminie; 

b) zarejestrować się na targi CEDE 2019 i jednocześnie być uczestnikiem targów; 

c) zarejestrować się do gry Dentoexpress: 

- przez targami CEDE na stronie www.dentoexpress.pl podając przy rejestracji swoje          
imię, nazwisko, adres e-mail lub  

- w trakcie targów podając lub wpisując swoje dane: imię, nazwisko, adres e-mail na             
stronie www.dentoexpress.pl w obecności jednej z hostess zatrudnionej w tym celu           
przez Organizatora; 

d) po rejestracji odebrać kartę gry od hostessy; 

f) udać się do punktów zaznaczonych na mapie w celu wykonania zadań (po jednym zadaniu               
na każdym stoisku Partnerów) 

g) za każde poprawnie wykonane zadanie Uczestnik otrzymuje po maksymalnie jednej           
naklejce na każdym z zaznaczonych na mapie stoisk,  

h) każdą z otrzymanych naklejek za wykonane zadanie Uczestnik ma za zadanie nakleić na              
karcie gry w wyznaczonym do tego miejscu, 

i) po zebraniu wszystkich naklejek na każdym ze stoisk zaznaczonych na mapie należy udać              
się na stoisko L1 Organizatora (Dentonet) w celu odebrania nagród od Sponsorów gry,  
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IV. Nagrody 

1. W Grze zostały przewidziane Nagrody, przyznane każdemu kto poprawnie wykona           
zadania na stoiskach sponsorów i otrzyma za nie naklejki na karcie gry.  

2. Ilość Nagród Podstawowych w Grze jest ograniczona i zostanie wydana pierwszym 1000             
osobom, które zgłoszą się na stoisku Organizatora z wypełnioną Kartą Gry. O kończącej się              
puli nagród Organizator poinformuje w formie email’a wszystkich Uczestników, którzy          
podczas rejestracji udostępnili swój adres email oraz wyrazili zgodę na przetwarzanie danych            
osobowych oraz otrzymywanie informacji handlowej. 

3. Po wyczerpaniu puli Nagród Podstawowych Organizator nie jest zobowiązany do wydania            
nagrody uczestnikowi gry, nawet jeśli wykona wszystkie zadania zgodnie z regulaminem. 

 

IV. Przyznanie nagród 

1. Zwycięzcy wyłonieni będą przez Komisję powołaną przez Organizatora. 

2. Nagrody Podstawowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji spełnienia przez Uczestnika warunków          
Regulaminu, przy czym negatywny wynik weryfikacji lub odmowa Uczestnika poddania się           
weryfikacji oznacza utratę prawa do dalszego udziału w Grze i otrzymania Nagród. 

4. W przyznawaniu Nagród Komisja uwzględni wykonanie wszystkich zadań na każdym ze            
stoisk Partnerów Gry potwierdzonych zebraniem odpowiedniej ilości naklejek z każdego ze           
stoisk.  

 

V. Zadania w grze 

Zadania podczas gry mogą wymagać pracy kreatywnej, związanej z wymyślaniem różnego           
rodzaju haseł lub sloganów. Wraz ze zgłoszeniem do gry i równocześnie akceptacją            
regulaminu, uczestnik wyraża zgodę na przekazanie praw autorskich na Organizatora gry.           
Uczestnik niniejszym udziela nieodpłatnej i bezterminowej licencji na korzystanie z          
twórczości powstałej podczas gry na rzecz Organizatora. 

 

VII. Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.dentoexpress.pl oraz w           
siedzibie Organizatora. 

 
2. W przypadku, gdy Uczestnik podjął działania, które nie są zakazane przez ten Regulamin,              
ale zostaną uznane przez Organizatora za niepożądane bądź szkodliwe dla innych           
Uczestników, Organizator może powiadomić Uczestnika o tym fakcie, z żądaniem          
zaprzestania podejmowanych działań. Jeżeli Uczestnik Gry nie zastosuje się niezwłocznie do           
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tego żądania, traktowane to będzie jako naruszenie Regulaminu skutkujące         
nieuwzględnieniem zgłoszenia dokonanego przez tego Uczestnika. 

 
3. Organizator informuje, iż dane osobowe Uczestników tj. imię, nazwisko, adres, adres            
mailowy będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie na zasadach określonych w          
Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników oraz przekazania Zwycięzcom          
nagród. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.           
Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wręczenie przyrzeczonych          
nagród. Dane osobowe będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.            
Organizator informuje, że dane osobowe Zwycięzców, poza podaniem imienia, nazwiska i           
miejscowości, w której dany Zwycięzca mieszka, nie będą publikowane. 
 
4. Przesyłając odpowiedź Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady           
zawarte w Regulaminie. 

 
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy          
Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 Kodeksu Cywilnego. 

6. Organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. 


