
Regulamin konkursu "Dezynfekuj nie ryzykuj" 

  

I. Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu 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. 

  

II. Czas trwania 

1. Konkurs trwa od 01.10.2021 roku 

2. Konkurs trwa do 31.12.2021 roku lub po wyczerpaniu limitu nagród. 

3. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej po wypełnieniu testu. 

4. Konkurs może zostać odwołany przez Organizatora bez podania przyczyny. W takiej sytuacji 

zostanie umieszczona stosowna informacja na stronie konkursu: dezynfekujnieryzykuj.pl/kurs 

 
III. Zasady udziału w konkursie 

1. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, zwanych dalej Uczestnikami, które są czynnymi 

zawodowo: higienistkami stomatologicznymi, asystentkami stomatologicznymi lub dentystami. 

2. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz Sponsora i członkowie ich rodzin. 

3. Aby wziąć udział w konkursie należy: 

-  zarejestrować się na stronie: dezynfekujnieryzykuj.pl/kurs 

- odbyć cały kurs, tzn. obejrzeć 6 wykładów 

- rozwiązać test  

4. Osoba, która poprawnie odpowie na 80% odpowiedzi w konkursie zakwalifikuje się do: 

- otrzymania certyfikatu 

5. 30 osób, które odpowiedzą na pytania najlepiej w najkrótszym czasie, zakwalifikuje się do odbioru 

nagrody. 

6. Certyfikaty oraz nagrody będą wysyłane po zakończeniu konkursu, tzn. w styczniu 2022 roku przez 

Sponsora Konkursu. 

7. Za poprawne przesłanie odpowiedzi każda osoba może otrzymać tylko jeden zestaw nagród.  

8. W akcji można wziąć udział tylko raz. Nie ma możliwości wielokrotnego udziału w akcji, ponownego 

wyłonienia i ponownego otrzymania nagród. 

 

IV. Wyłonienie Laureatów 

1. Nagrody otrzymuje 30 uczestników quizu, które odpowiedzą na pytania najlepiej w najkrótszym 

czasie, zakwalifikuje się do odbioru nagrody. 



2. Na wyłonienie tych osób ma wpływ szybkość nadsyłania odpowiedzi. 

3. Informację o wygranej zwycięzca otrzyma drogą mailową, na maila podanego przy rejestracji. 

4. By otrzymać nagrodę należy przy rejestracji oraz przy rozwiązywaniu quizu podać poprawne dane 

kontaktowe i dane do wysyłki nagrody. 

5. W przypadku niepoprawnie wypełnionych danych przesyłka z nagrodą może zostać wysłana w inne 

miejsce, a zwycięzcy nie przysługuje ponowna wysyłka. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Uczestnika związane z 

podaniem przez niego nieprawidłowych, nieprawdziwych lub niepełnych danych. 

 

V. Nagrody 

1. Zwycięzca konkursu wygrywa krem Silonda Care 500ml, mydło Forlan 500ml, płyn do płukania jamy 

ustnej Oralsept Peppermint 300ml, płyn do płukania jamy ustnej Oralsept Original 300ml, chusteczki 

dezynfekcyjne Incidin Oxy Wipe, pianka do mycia szyb Spray Cleaner, ściereczka z mikrofibry od firmy 

ECOLAB 

2. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.  

3. Sponsorem nagród jest firma ECOLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Opolska 

114 31-323, Kraków, NIP 6770024011, która odpowiada również za wysyłkę nagród. 

4. Podmiotem odpowiedzialnym za pobranie i odprowadzenie podatku od nagród jest Sponsor, czyli 

ECOLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Opolska 114 31-323, Kraków, NIP 

6770024011. 

 

 

VI. Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.dezynfekujnieryzykuj.pl/kurs 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 

zawiadomić Uczestnika o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowanych działań. Jeżeli 

Uczestnik Konkursu nie zastosuje się niezwłocznie do 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, 

numer telefonu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie na zasadach określonych w 

Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników oraz przekazania Laureatom nagród 



konkursowych. 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 Laureatów, poza podaniem imienia, nazwiska i miejscowości, w której dany Laureat 

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. 


