REGULAMIN „PRZYSTANKU HIGIENISTKA”

PREAMBUŁA
Niniejszy Regulamin określa warunki współpracy pomiędzy ARKONA Laboratorium Farmakologii
Stomatologicznej Grzegorz Kalbarczyk z siedzibą w Nasutowie 99 C, 21-025 Niemce, NIP: 946-00094-96, REGON: 430478444, zwanym dalej „Organizatorem”
a
Podmiotem akceptującym warunki Regulaminu, zwanym dalej „Uczestnikiem”.
Każda ze stron będzie zwana samodzielnie „Stroną”, zaś łącznie „Stronami”.

§1
1.
Niniejszy Regulamin określa warunki współpracy Uczestnika i Organizatora, w ramach
Programu „Przystanek Higienistka” (dalej zwanego: Programem), którego pomysłodawcą oraz
właścicielem wszelkich praw z nim związanych jest Organizator.
2.
Uczestnikiem może być wyłącznie przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z
dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646), prowadzący gabinet
stomatologiczny.
3.
W celu przystąpienia do Programu, Uczestnik powinien wypełnić zgłoszenie na stronie
internetowej: http://przystanekhigienistka.pl/ w zakładce „Zgłoszenia” (poprzez wpisanie danych:
imię, nazwisko, adres, nazwa gabinetu, telefon, adres e-mail, dane do certyfikatu, dane do faktury
VAT), wyrazić zgodę na udział w Programie (zaakceptować treść niniejszego Regulaminu i wyrazić
zgodę na przetwarzanie danych osobowych) oraz uiścić opłatę za zestaw startowy w wysokości 100
zł. Wpłaty należy dokonać na numer rachunku bankowego w banku Alior Bank: 62 2490 0005 0000
4500 6845 3035 tytułem: ”Przystanek Higienistka”.
4.
Podanie danych oraz wyrażenie zgód jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych i
niewyrażenie zgód wskazanych w § 1 ust. 3 Regulaminu skutkować będzie niemożnością
przystąpienia do Programu.

§2
1. Uczestnik w ramach swojej działalności gospodarczej zobowiązuje się w czasie uczestnictwa
w Programie do zakupu produktów Organizatora w celu używania ich do wykonywania
zabiegów leżących w kompetencji osoby wykonującej zawód higienisty/tki
stomatologicznego/ej.
2. Organizator w ramach Programu oferuje do sprzedaży wyprodukowane przez niego
produkty:
a) Wytrawiacz stomatologiczny
b) Parosin
c) Lak szczelinowy
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d) Flow – Color
3. Uczestnik w ramach Programu ma prawo do:
a) powoływania się na fakt udziału w Programie we własnych materiałach promocyjnych,
poprzez zamieszczanie w nich nazwy Programu oraz umieszczania w mediach
społecznościowych, w miejscu pracy, i w innych miejscach publicznych, informacji o
przystąpieniu do programu;
b) wykorzystania logotypów Programu w porozumieniu z Organizatorem;
c) bezpłatnego uczestniczenia we wszystkich szkoleniach organizowanych przez Organizatora;
d) otrzymywania wiadomości dotyczących działań Organizatora związanych z Programem i jego
rozwojem;
e) umieszczenia wizytówki firmy wraz z logo i danymi adresowymi oraz maksymalnie 1 zdjęciem
na oficjalnej stronie internetowej Programu www.przystanekhigienistka.pl, z zastrzeżeniem,
że wykonanie pliku graficznego leży po stronie Uczestnika;
f) zwrócenia się do Organizatora z prośbą o zamieszczenie informacji w mediach
społecznościowych informacji o przystąpieniu Uczestnika do Programu.
4. Uczestnik w ramach Programu ma obowiązek używania wyłącznie produktów Organizatora
wskazanych w § 2 ust. 2 Regulaminu. Stosowanie produktów innych producentów, stanowiących
zamienniki lub odpowiedniki produktów wskazanych w § 2 ust. 2 Regulaminu stanowi naruszenie
Regulaminu i uprawnia Organizatora do zakończenia współpracy ze skutkiem natychmiastowym.
5. Kwestia zatrudnienia higienisty/tki stomatologicznego/ej i związanych z tym kosztów leży
wyłącznie po stronie Uczestnika.
§3
W ramach współpracy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem w zakresie Programu, Organizator:
a) zobowiązuje się świadczyć usługi wsparcia marketingowego z najwyższą starannością przyjętą
w działalności promocyjnej i reklamowej, rzetelnie i terminowo;
b) gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania wszystkich dostarczonych przez siebie produktów i
elementów będących częścią Programu;
c) zobowiązuje się zapewnić grunt do należytej współpracy z Uczestnikiem w wykonywaniu
przyjętych przez Uczestnika obowiązków, w szczególności poprzez udostępnianie
Uczestnikowi niezbędnych danych, informacji i materiałów koniecznych do wywiązania się
przez Uczestnika z jego zadań związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Programu.
§4
1. W terminie do 14 dni od zaksięgowania opłaty za zestaw startowy, o której mowa w § 1 ust. 3
Regulaminu, Uczestnik otrzyma od Organizatora miesięczny zapas wybranych przez
Organizatora produktów, o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu, oraz materiałów
promocyjnych.
2. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Programie lub zaprzestania przez
Uczestnika realizacji Programu w terminie 6 miesięcy od dnia wypełnienia przez Uczestnika
zgłoszenia, o którym mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu , Organizator nie akceptuje zwrotu
produktów, o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, nie obciążając jednocześnie Uczestnika
rynkową ceną produktów.
§5
Strony zobowiązują się do:
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a) wzajemnego poszanowania swoich interesów i udzielania sobie wszelkich informacji
niezbędnych do prawidłowego wykonania postanowień Regulaminu;
b) do powstrzymania się od wszelkich działań, które mogłyby spowodować szkodę drugiej
Strony;
c) niewyjawiania żadnych informacji uzyskanych w trakcie trwania Programu, a przez drugą
Stronę uważanych za poufne.
§6
Po przystąpieniu do Programu, o którym mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu, Uczestnik i Organizator
realizują współpracę, o której mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu przez czas nieokreślony.

§7
Uczestnik powinien w ciągu 14 dni od momentu przystąpienia do Programu, o którym mowa w § 1
ust. 3 Regulaminu, przesłać materiały, o których mowa w §2 ust. 3 pkt. „e” Regulaminu, w stanie
niewymagającym korekty na adres: przystanek.higienistka@arkonadent.com, które zawierać będą:
logotyp firmowy (jeśli Uczestnik taki posiada) w pliku wektorowym; dane teleadresowe; zdjęcie lub
zdjęcia w formacie jpg; oraz informacje o firmie w pliku tekstowym. W przypadku niedostosowania
się przez Uczestnika do wyżej wymienionych wymogów, Organizator zastrzega sobie prawo do
odmowy publikacji nadesłanych materiałów. Jednocześnie Organizator zobowiązuje się do
poinformowania Uczestnika o charakterze zaistniałego problemu.

§8
W czasie trwania współpracy, Organizator wyraża zgodę na używanie przez Uczestnika logotypu
Programu w celu informowania o udziale Uczestnika w Programie, poprzez umieszczenie go w
miejscu wykonywania działalności gospodarczej przez Uczestnika, na stronie Internetowej
Uczestnika, w mediach społecznościowych na profilach prowadzonych przez Uczestnika.

§9

1.
Każda ze stron ma prawo rezygnacji z uczestnictwa w Programie poprzez złożenie
oświadczenia o wypowiedzeniu współpracy w formie pisemnej pod rygorem nieważności z 1
miesięcznym okresem wypowiedzenia.
2. Zakończenie współpracy, nie zwalnia żadnej ze Stron z obowiązku wywiązania się z zobowiązań
zaciągniętych w czasie obowiązywania współpracy.

§10
1. Niniejszym Uczestnik:
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a) potwierdza, że prowadzona przez niego działalność jest zgodna z obowiązującym w
Polsce prawem;
b) deklaruje, że Program realizowany będzie w zakresie min. 20 godzin tygodniowo, tj.
indywidualne stanowisko pracy będzie dostępne w powyższym wymiarze godzin,
wyłącznie dla osoby realizującej Program, biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie
rzeczywisty czas pracy tej osoby;
c) zapewnia, że świadczone przez niego usługi oraz dostarczane do Organizatora materiały
reklamowe, znaki towarowe, znaki usługowe, oznaczenia odróżniające, nazwy, oraz inne
oznaczenia, nie będą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich (w szczególności praw do
wynalazków, znaków towarowych, utworów w rozumieniu prawa autorskiego i
przedmiotów praw pokrewnych oraz nie będą naruszać przepisów o nieuczciwej
konkurencji), a także będą wolne od wad fizycznych i prawnych;
W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń, mających za przedmiot powyższe,
Uczestnik zwróci Organizatorowi wszelkie uzasadnione koszty poniesione w związku z realizacją
takich roszczeń.

2. W przypadku, gdy Uczestnik realizuje działanie, co do którego Organizator ma zastrzeżenia w
zakresie dopuszczalności działania oraz możliwości naruszenia praw osób trzecich, Organizator
jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Uczestnika o tych zastrzeżeniach.
3. Jeżeli Uczestnik nienależycie wywiązuje się ze swoich działań związanych z prawidłowym
funkcjonowaniem Programu, Organizator ma prawo wypowiedzieć współpracę ze skutkiem
natychmiastowym.
§11
Niniejszy Regulamin zawiera następujące postanowienia końcowe:
1. Organizator ma prawo zakończyć realizację niniejszego Programu, o czym poinformuje
Uczestnika z 1 miesięcznym wyprzedzeniem, wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail
podany przez Uczestnika.
2. Organizator może wprowadzić zmiany do Regulaminu w każdym czasie. O planowanej
zmianie Regulaminu Uczestnik zostanie powiadomiony za pośrednictwem strony
internetowej Programu z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 07 czerwca 2019 r.
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