REGULAMIN KONKURSU
MŁODZI PACJENCI, WIELCY ARTYŚCI
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie MŁODZI PACJENCI,
WIELCY ARTYŚCI organizowanym przez placówkę Capital Clinic sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie.
2. Celem konkursu jest nagrodzenie jego laureata poprzez przyznanie specjalnej
nagrody, opisanej w dalszej części niniejszego Regulaminu.
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 29.01.2016 i trwa maksymalnie do 29.02.2016.
Zakończenie przyjmowania zgłoszeń może nastąpić wcześniej bez podania
przyczyny.
4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w siedzibie Organizatora oraz na profilu
Facebook, nie później niż 7 dni po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.
5. Laureat może skorzystać z nagrody od dnia ogłoszenia wyników do 31.12.2016.
6. Organizator ma prawo do zakończenia konkursu w każdym czasie bez podania
przyczyn.
Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przez użyte w Regulaminie pojęcia rozumie się:
1) Regulamin – niniejszy regulamin
2) Organizator - Capital Clinic sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Przasnyskiej 7/U3 w Warszawie (01-756), wpisana do rejestru przedsiębiorców
KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy KRS pod nr 0000568723, posiadająca NIP: 5252625191, Regon
362129644
3) Uczestnik - dziecko w wieku poniżej 8 lat, w imieniu którego rodzice bądź
opiekunowie prawni zaakceptują postanowienia niniejszego regulaminu; w
konkursie nie mogą wziąć udziału dzieci pracowników Organizatora
4) Ustawa - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst
jedn. Dz.U. z 2014, nr 1182)
Warunki uczestnictwa
1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, należy przesłać zdjęcie wykonanej pracy
plastycznej wraz z podaniem adresu mail oraz numeru telefonu na adres
recepcja@capitalclinic.pl
2. Operator Organizatora skontaktuje się z opiekunem Uczestnika w celu potwierdzenia
otrzymania praw do udziału w Konkursie.
3. Wybór tematyki pracy oraz metody wykonania Organizator pozostawia Uczestnikom.
4. Oceny prac dokonywać będzie Organizator, ze szczególnym uwzględnieniem wieku
uczestnika, stopnia trudności oraz staranności wykonania pracy.
Nagrody
1. Laureat Konkursu MŁODZI PACJENCI, WIELCY ARTYŚCI otrzyma:
- voucher o wartości 500 zł do wykorzystania w placówce Capital Clinic sp. z o.o. na
dowolną usługę,

- konsultację ortodontyczną,
- prawo do ekspozycji pracy w siedzibie Organizatora oraz w promowanym poście na
profilu Facebook Organizatora (szacowany zasięg wyświetleń - 10 tysięcy)
2. Nagroda może zostać wykorzystany maksymalnie do 31.12.2016 roku.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby laureatów a także do
przyznania nagród dodatkowych.
4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z nagród zostaną
przedstawione laureatom po ich wyłonieniu.
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące udziału w Konkursie MŁODZI PACJENCI, WIELCY
ARTYŚCI rodzice bądź opiekunowie prawni Uczestników mogą zgłaszać w
szczególności drogą elektroniczną na adres: recepcja@capitalclinic.pl lub listownie
na adres siedziby Organizatora.
2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji należy podać imię i nazwisko
Uczestnika, dane kontaktowe rodziców bądź opiekunów prawnych (np. adres e-mail
lub numer telefonu), a także opis przyczyn uzasadniających Reklamację.
3. Rodzice bądź opiekunowie prawni Uczestnika zostaną powiadomieni w terminie 14
dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej
załatwienia.
4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia
niniejszego Regulaminu.
Dane osobowe
1. Rodzice bądź opiekunowie prawni Osób przystępujących do Konkursu wyrażają
zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby
związane z prowadzoną działalnością przez Organizatora, w tym w celach
marketingowych.
2. Rodzice bądź opiekunowie prawni Osób przystępujących do Konkursu mogą również
wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych lub promocyjnych poprzez SMS
lub adres e-mail.
3. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie są dobrowolne.
Dane osobowe uzyskane przez Organizatora w związku z organizacją i
przeprowadzeniem Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy.
4. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
5. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych, w tym w szczególności zabezpiecza dane przed
ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
6. Każda osoba, której dane osobowe zostały udostępnione Organizatorowi ma prawo
wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również ma prawo
do żądania usunięcia danych ze zbioru. Żądanie usunięcia danych oznacza
rezygnację z uczestnictwa w Konkursie.
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.capitalclinic.pl

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w
każdym momencie.
3. W przypadku wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt. 2 Organizator
każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu na w/w stronie
internetowej. Taka zmiana wyczerpuje obowiązek poinformowania uczestników o
zmianach.
4. Jakakolwiek odpowiedzialność Organizatora w związku z Promocją jest łącznie dla
wszystkich uczestników do kwoty 10.000 zł.
5. Podany regulamin uważany jest za zaakceptowany przez Uczestnika z momentem
potwierdzenia przez Operatora zakwalifikowania do Konkursu.

