REGULAMIN Konkursu
„Gryfcok godo”

I.

Organizator

Organizatorem konkursu jest DENTIM CLINIC Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Baildona 12/3, NIP:
639-197-05-61
II. Cel
Celem konkursu „Gryfcok godo” jest wyłonienie najciekawszych porad stomatologicznych napisanych przy
użyciu gwary śląskiej. Projekt ma na celu edukację stomatologiczną oraz popularyzację śląskiej gwary.
III. Ogólne zasady
3.1 Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, które w momencie przesyłania zgłoszenia mają
ukończone 18 lat
3.2 Dopuszcza się nadesłanie więcej niż jednego zgłoszenia w danym miesiącu, ale nie więcej niż 10
zgłoszeń od jednej osoby.
3.3 Konkurs odbywa się w 3 etapach: 1-30.06, 1-31.07, 1-31.08. W każdym z etapów wyłonionych
zostanie 3 zwycięzców.
3.4 Uczestnik Konkursu oświadcza i zapewnia, iż jako autor porady, jest wyłącznym posiadaczem
osobistych i majątkowych praw autorskich do jej treści i może nimi swobodnie rozporządzać
zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3.5 Pod rygorem dyskwalifikacji do konkursu nie mogą być zgłaszane: przedruki innych publikacji,
fragmenty książek, artykułów, felietonów, słowników oraz innych publikacji, których autorem
nie jest osoba zgłaszająca
3.6 Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację nagrodzonej porady we wszelkich
publikacjach Dentim Clinic Sp. z o.o. oraz w mediach.
IV. Zasady udziału w akcji „Zaczytani w Silesii
4.1 Warunkiem udziału w konkursie jest akceptacja wszystkich jego zasad i reguł.
4.2 Aby wziąć udział w konkursie należy od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca
konkursu przesłać na adres Gryfcok@dentim.pl poradę stomatologiczną napisaną śląską gwarą.
4.3 Długość nadesłanej porady jest dowolna, dopuszcza się zarówno zapis fonetyczny, jak również
zapis z pełną gramatyką.
4.4 Do zgłoszenia należy dołączyć: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy, numer
telefonu.
4.5 Każdego miesiąca konkursu 3 najciekawsze porady nadesłane na Gryfcok@dentim.pl zostaną
nagrodzone.
4.6 Nagrodami w konkursie są upominki przyznawane losowo. Upominkami są: koszulki z
nadrukiem oraz materiałowe torby na zakupy ufundowane przez Dentim Clinic Sp. z o.o.
4.7 O wygranej zwycięzcy informowani są wyłącznie drogą mailową. Nagroda wysyłana jest pocztą
do 14 dni od przesłanej mailowo informacji o zwycięstwie.
4.8 Przekazanie porady jest nieodpłatne – darczyńca nie jest uprawniony do jakiegokolwiek
wynagrodzenia lub zapłaty z tytułu przygotowania treści porady.
4.9 Organizator wyklucza możliwość zamiany upominków na gotówkę lub inny upominek o
identycznej wartości.
4.10 Zryczałtowany podatek dochodowy od nagród w imieniu uczestników konkursu obliczy,
pobierze i odprowadzi organiator, o ile zgodnie z obowiązującymi przepisami powstanie
obowiązek uiszczenia takiego podatku.
4.11 Do przesłanej nagrody dołączony jest każdorazowo Protokołu Odbioru Nagrody, w który
zwycięzca winien jest umieścić dane adresowe, nr i serię dowodu osobistego, nr PESEL oraz
adres właściwego Urzędu Skarbowego, a następnie odesłać na adres: Dentim Clinic ul. Baildona
12/3, 40-115 Katowice.
4.12 Nadesłanie porad jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
4.13 Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian oraz korekt do regulaminu w trakcie
trwania konkursu.

V. Zasady wyboru zwyciezców
5.1
5.2

5.3

Wyboru zwycięskich porad dokonuje Dział Marketingu Dentim Clinic stanowiący Komisję
Konkursową.
Nadesłane porady oceniane są pod kątem:
 Zgodności z Regulaminem
 Ciekawostkowości i pomysłowości
 Umiejętnego wykorzystania gwary śląskiej
 Walorów edukacyjnych
 Humoru
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej selekcji porad

VI. CZAS TRWANIA ZABAWY
6.1




Konkurs odbywa się w 3 edycjach:

1-30.06.2015
1-31.07.2015
1-31.08.2015
6.2

W każdej z edycji wyłonione będzie 3 zwycięzców.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

VII.
7.1

7.2
7.3

7.4

7.5

7.6
7.7
7.8

Pełna treść Regulaminu udostępniona będzie do wglądu w siedzibie Organizatora DENTIM
CLINIC Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Baildona 12/3 od poniedziałku do piątku, w
godzinach: 10:00 - 18:00, na stronie internetowej: www.jeszpucujsz.pl, w czasie trwania
Konkursu oraz w terminie 7 dni od jego zakończenia.
Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.
Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania danych osobowych uczestników Konkursu,
zgodnie z wymogami ustawowymi, na podstawie art. 23 ust.1 pkt 3 i pkt. 5 w związku z art. 43
ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z 1997 r.
poz.883).
Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu należy składać organizatorowi na piśmie w
terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zakończenia konkursu. Reklamacje należy składać na
adres: DENTIM CLINIC Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Baildona 12/3.
Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania uczestnika, jak również
wskazanie konkretnych zastrzeżeń co do przebiegu lub wyniku konkursu oraz ich uzasadnienie.
Reklamacje nie zawierające wszystkich powyższych elementów nie będą rozpatrywane.
O zachowaniu terminu opisanego w pkt. 7.4 decyduje data wpływu reklamacji do organizatora.
Złożone przez uczestnika reklamacje będą rozpatrywane przez organizatora niezwłocznie,
jednakże nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.
Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie, najpóźniej
w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez organizatora.
Katowice, 24.05.2015 r.

