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Regulamin akcji „Zdrowy uśmiech z Oral-B” 
 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady organizacji akcji „Zdrowy uśmiech z ORal-B” 
(„Akcja”)  
2. Organizatorem Akcji jest Procter and Gamble DS. Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod 
pocztowy: 03-872, ul. Zabaniecka 20, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy, w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000210289, NIP: 5213289895. ("Organizator" lub "P&G").  
3. Partnerem Akcji jest:  
a) Polskie Towarzystwo Stomatologiczne z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem: 50-425 Wrocław, ul. 
Krakowska 26, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 
oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego, którego akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000111016, NIP: 522-00-16-
336, REGON: 00081136500000, (dalej: „Partner 1”). Partner 1 jest organizatorem kampanii „Polska 
mówi #aaa” w ramach której P&G organizuje Akcję.  
b) Lux Med Stomatologia („Partner 2”) - wybrane gabinety wymienione na stronie 
https://polskamowiaaa.pl/  
c) wybrane stomatologiczne gabinety partnerskie Oral B („Partner 3”). Wymienione na stronie 
https://polskamowiaaa.pl/  
 

§ 2. Akcja 
1. Partner 2 i Partner 3 w wybranych przez siebie terminach i wybranym przez siebie zakresie organizują 
bezpłatne „Konsultacje stomatologiczne”  

2. Bezpłatna „konsultacja stomatologiczna” oznacza szereg czynności z zakresu:  
 
- indywidualnej edukacji o profilaktyce zdrowia jamy ustnej i/lub  
- indywidualnej poradzie z zakresu higieny jamy ustnej udzielonej przez personel profesjonalny (lekarz 
dentysta lub higienistka stomatologiczna) i/lub  
- instruktażu higieny jamy ustnej i/lub  
- indywidualnego doboru przyborów do higieny jamy ustnej przez stomatologiczny personel 
profesjonalny i/lub  
- zabiegu usunięcia złogów nazębnych z części lub całości uzębienia i/lub  
- podstawowego stomatologicznego badania kontrolnego  
 

§ 3. Termin i miejsce Akcji 
1. Akcja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wybranych lokalizacjach i terminach 
wyznaczonych przez Partnera 2 i Partnera 3 w okresie 1-31 marca 2022r.  
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2. Rejestracja na konsultacje stomatologiczne odbywa się bezpośrednio w wyznaczonych placówkach 
Partnera 2 i Partnera 3  
3. Terminy, lokalizacje placówek oraz ich dane kontaktowe dostępne są na interaktywnej mapie na 
stronie https://polskamowiaaa.pl/ po 1 marca 2022.  
 

§ 4. Uczestnicy Akcji 
1. Uczestnikami Akcji (dalej: „Uczestnik" ) mogą być : pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną 
zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej lub osoby niepełnoletnie w 
obecności opiekuna prawnego.  

 
§ 5. Zasady Akcji 

1. Akcja realizowana jest w placówkach i terminach wyznaczonych przez Partnera 2 i Partnera 3, 
udostępnionych na stronie https://polskamowiaaa.pl/    
2. O uczestnictwie w Akcji decyduje kolejność zgłoszeń do danej placówki. Ilość miejsc jest ograniczona.  

 
§ 6. Reklamacje 

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Akcji mogą być zgłaszane w trakcie trwania Akcji i nie później 
niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Akcji w placówce, wobec której reklamacja dotyczy.  
2. Reklamacje rozpatruje kierownik placówki  

 
§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Zasady przeprowadzania Akcji określa niniejszy Regulamin.  
2. Aktualny Regulamin dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: 
https://polskamowiaaa.pl/  
3. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany 

Regulaminu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje informację na stronie 

internetowej pod adresem: www.oralb.pl ze stosownym wyprzedzeniem. 
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