
Regulamin - DENTOEXPRESS 2023

§ 1. Organizator konkursu
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:
a. 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);

b. Targi w Krakowie Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, pod adresem:
Galicyjska 9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Krakowie, KRS pod
numerem 0000192313, posiadająca numer NIP 6761050090, numer
REGON 350952838, o kapitale zakładowym 921 000.00 zł (zwany dalej:
Sponsorem oraz Partnerem);

c. Garden of Words Pawlikowska-Poleszak i Nieściuszko-Bujnicka Sp.J z
siedzibą w Warszawie, pod adresem: Zawojska 36, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców przez
Sąd Rejonowy w Warszawie, KRS pod numerem 0000291030,
posiadająca numer NIP 9512233775, numer REGON 141170030 (zwany
dalej: Sponsorem oraz Partnerem);

d. Align Technology (Poland)  Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pod
adresem: Bierutowska 57-59, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w
Warszawie, KRS pod numerem 0000766916, posiadająca numer NIP
8971860896, numer REGON 381675180 (zwany dalej: Sponsorem oraz
Partnerem)

e. MS Services Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-231) przy ulicy
Bociana 22 wpisaną do Rejestru  Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000177832, NIP 6792781920, REGON
356761571, Sąd Rejestrowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.



§ 2. Czas trwania
1. Za rozpoczęcie Gry uznaje się rozpoczęcie 29. edycji Międzynarodowych

Targów Stomatologicznych KRAKDENT, tj. 30.03.2023.
2. Gra trwa przez cały okres trwania targów Krakdent (30.03-01.04.2023).

§ 3. Zasady i warunki uczestnictwa w Grze

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

2. W konkursie 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 Krakdent spełnić następujące warunki:

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

b. zarejestrować się na targi Krakdent 2023 i jednocześnie być
uczestnikiem targów;

c. aby zarejestrować się do gry Dentoexpress:
i. przez targami Krakdent na stronie www.dentoexpress.pl

podając przy rejestracji swoje imię, nazwisko, adres e-mail lub
ii. 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;
e. udać się do punktów zaznaczonych na mapie w celu wykonania

zadań (po jednym zadaniu na każdym stoisku Partnerów)
f. za każde poprawnie wykonane zadanie Uczestnik otrzymuje po

maksymalnie jednej naklejce na każdym z zaznaczonych na mapie
stoisk,

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



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

i. punkty są zliczane i zapisywane w bazie Organizatora.

§ 4. Nagrody
1. W Grze zostały przewidziane Nagrody Podstawowe, przyznane każdemu kto

poprawnie wykona zadania na stoiskach sponsorów i otrzyma za nie
naklejki na karcie gry. Nagrody Główne przyznane zostaną jedynie
najlepszym osobom, które wezmą udział w dodatkowej rozgrywce i są
zróżnicowane pod względem wartości.

2. Ilość Nagród Podstawowych w Grze jest ograniczona i zostanie wydana
pierwszym 1200 osobom, które zgłoszą się na stoisku Organizatora z
wypełnioną Kartą Gry. O kończącej się puli nagród Organizator poinformuje
w formie maila wszystkich Uczestników, którzy podczas rejestracji
udostępnili swój adres email oraz wyrazili zgodę na przetwarzanie danych
osobowych oraz otrzymywanie informacji handlowej.

§ 5. Przyznanie nagród
1. Zwycięzcy wyłonieni będą przez Komisję powołaną przez Organizatora.
2. Nagrody Podstawowe i Główne 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 w przypadku Nagrody
Podstawowej fakt wykonania wszystkich zadań na każdym ze stoisk
Partnerów Gry potwierdzonych zebraniem odpowiedniej ilości naklejek z
każdego ze stoisk.



§ 6. Przyznanie nagród
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 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.


