OŚWIADCZENIE
Organizator Krzyżówki publikowanej w magazynie "Moje Zdrowie" NEKK Sp. z o. o.z siedzibą przy
ul. Sielskiej 8, 60-129 Poznań , zgodnie z regulaminem (§ 3, pkt. 4) informuje o zawieszeniu konkursu
polegającego na poprawnym rozwiązaniu krzyżówki i przesłaniu kuponu konkursowego na adres
Organizatora. Jednocześnie Organizator oświadcza, ze od dnia 1.04.2016 r. zmienia się formuła
krzyżówki, która będzie nadal publikowana w magazynie "Moje Zdrowie", jednak za jej rozwiązanie
nie będą przysługiwać nagrody, w związku z czym do krzyżówki publikowanej począwszy od
kwietniowego numeru Magazynu "Moje Zdrowie" nie obowiązują następujące zapisy regulaminu; (§
1 pkt. 4, § 3 pkt.2, 3, § 4 pkt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2 § 5 pkt. 1-5, § 6 pkt. 1-4, § 7pkt 1-4).
W związku z powyższym pod krzyżówką nie będzie publikowany kupon konkursowy ani opis
nagrody i kryteria jej przyznawania.
Niniejsze zmiany obowiązują od dnia 1.04.2016 r do dnia odwołania.

REGULAMIN KRZYŻÓWKI W MAGAZYNIE „MOJE ZDROWIE”
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Niniejszy regulamin, zwany w dalszej części Regulaminem, określa ogólne zasady uczestnictwa w
krzyżówkach, organizowanych przez NEKK sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, publikowanych w
miesięczniku „Moje Zdrowie”, w dalszej części Regulaminu zwanych Krzyżówką.
2.Organizatorem Krzyżówki jest NEKK sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Sielska 8, 60- 129
Poznań, NIP 7792360001, REGON 301142448, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 332474, wydawca magazynu „Moje Zdrowie”, zwana dalej
Organizatorem.
3. Organizator oświadcza, że Krzyżówka nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej
przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych ( Dz.U. z 2015, poz. 612 ze
zm.). Krzyżówka jest konkursem przeprowadzanym na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie.
4. Administratorem danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych ( Dz.U. 2015 r. poz. 2135 ze zm. ), jest NEKK sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul.
Sielskiej 8, 60-129 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 332474. Dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z przeprowadzeniem i
prawidłowym rozstrzygnięciem Krzyżówki, w tym wydaniem nagród. Każdy Uczestnik Krzyżówki
ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, zmiany lub usunięcia. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Krzyżówce. Dane osobowe

uzyskane od uczestników Krzyżówki zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, będą
przechowywane w NEKK sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

§ 2 UCZESTNICY KRZYŻÓWKI
1.Udział w Krzyżówce mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność
do czynności prawnych.
2. Uczestnikami Krzyżówki nie mogą być pracownicy Organizatora oraz podmiotów bezpośrednio
zaangażowanych w przeprowadzenie Krzyżówki oraz członkowie ich rodzin. Za członków rodziny dla
celów niniejszego Regulaminu uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby
pozostające w stosunku przysposobienia. Organizator nie jest zobowiązany do uzyskania od
Uczestników Krzyżówki pisemnych oświadczeń dotyczących spełnienia powyższego warunku.
3. Udział w Krzyżówce oznacza zgodę Uczestnika na warunki Krzyżówki określone niniejszym
Regulaminem.
5. Uczestnictwo w Krzyżówce jest dobrowolne i nie wiąże się z obowiązkiem dokonania zakupu
promocyjnego.
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§ 3 CZAS TRWANIA KRZYŻÓWKI
1.Krzyżówka publikowana jest w każdym wydaniu czasopisma „Moje Zdrowie” (10 numerów w
roku). Czasopismo dostępne jest w wybranych aptekach i punktach aptecznych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dana edycja Konkursu trwa od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca lutego, marca, kwietnia,
maja, czerwca, lipca, września, października, listopada i grudnia, każdego roku kalendarzowego.
3. Konkurs o nazwie Krzyżówka jest organizowany przez czas nieokreślony.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia niniejszego Konkursu w każdym czasie.
Informację o zakończeniu Krzyżówki publikuje się w siedzibie Organizatora oraz na stronie
www.mojezdrowie.com.pl

§ 4 ZASADY UCZESTNICTWA W KRZYŻÓWCE
1.Aby przystąpić do Krzyżówki wystarczy:
1.1 Rozwiązać krzyżówkę umieszczoną w danym wydaniu czasopisma „Moje Zdrowie” i wpisać
hasło numeru do okienek formularza. Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki polega na ułożeniu hasła
tworzącego jej rozwiązanie, dalej zwane Hasłem.

1.2 Wpisać w formularzu dane osobowe (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, kod pocztowy,
miejscowość. Wysłać drogą pocztową na adres Organizatora Krzyżówki: NEKK Sp. z o.o. ul. Sielska
8, 60-129 Poznań z dopiskiem „Moje Zdrowie”.
1.3 Termin na przesłanie prawidłowego rozwiązania Krzyżówki określony będzie każdorazowo w
materiale redakcyjnym w bieżącym numerze „Mojego Zdrowia”.
1.4 Organizator za datę przesłania prawidłowego rozwiązania Krzyżówki uznaje datę wpłynięcia
przesyłki do Organizatora.
2. Uczestnik, który przystąpił do Krzyżówki i spełnia powyższe postanowienia Regulaminu staje się
Uczestnikiem Krzyżówki.

§ 5 ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW KONKURSU I WYDANIE NAGRÓD
1. Zwycięzcy Krzyżówki zostaną wyłonieni spośród Uczestników, którzy podadzą prawidłowe hasło i
nadeślą prawidłowe rozwiązanie Krzyżówki jako pierwsi.
2. Zwycięzcy otrzymają nagrody zaprezentowane na łamach bieżącego numeru czasopisma „Moje
Zdrowie”. Liczba osób nagrodzonych każdorazowo uzależniona jest od liczby nagród przekazanych
przez sponsora Krzyżówki i jest wskazana każdorazowo na łamach bieżącego numeru czasopisma
„Moje Zdrowie”. Zdjęcie i opis nagród znajduje się na tej samej stronie co krzyżówka i kupon z
formularzem.
3.Nagroda zostanie przekazana Uczestnikowi w formie przesyłki pocztowej wysłanej na adres podany
przez Uczestnika na formularzu.
4.Nagroda zostanie przekazana Uczestnikowi w ciągu 60 dni, od daty zakończenia konkursu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepodanie przez Uczestnika lub podanie
niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania, w tym zmianę tych
danych przed odbiorem bonu lub nagrody, lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających
ich przekazanie.

§ 6 NAGRODY W KRZYŻÓWCE
1.Uczestnik nie ma prawa żądać wymiany nagrody na gotówkę, jak również zastrzegania
szczególnych właściwości nagrody.
2.Jednemu Uczestnikowi może być przyznana w Krzyżówce tylko jedna nagroda, bez względu na
ilość nadesłanych do Organizatora kompletów zgłoszeń.
3.Organizator ma prawo odmówić wydania nagrody Uczestnikowi, w sytuacji, w której nadesłane
przez niego zgłoszenie jest nieczytelne, zabrudzone, zawiera skreślenia, przerobienia
uniemożliwiające jego weryfikację pod względem spełnienia zasad Krzyżówki lub nasuwa
wątpliwości co do jego autentyczności.

4. Zgodnie z przepisami art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2012, poz. 361), wartość nagród przyznanych zwycięzcom Konkursu jest
zwolniona z opodatkowania.

§ 7 REKLAMACJE
1.Reklamacje co do przebiegu Krzyżówki mogą być zgłaszane pisemnie listem poleconym na adres
Organizatora: NEKK sp. z o.o., ul Sielska 8, 60-129 Poznań, w terminie 2 tygodni od daty
zakończenia danej edycji Krzyżówki. O prawidłowym terminie wniesienia reklamacji decyduje data
stempla pocztowego. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Krzyżówki.
2.Organizator niniejszym zastrzega, że reklamacje doręczone Organizatorowi po tym terminie nie
będą rozpatrywane, pomimo ich prawidłowego wniesienia, zgodnie z datą stempla pocztowego, co nie
pozbawia Uczestnika uprawnienia do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa na
drodze sądowej.
3.Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również
dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie.
4.Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji
przez Organizatora.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystąpienie do Krzyżówki jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika zapisów niniejszego
Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. Informację o zmianie
publikuje się w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.mojezdrowie.com.pl
3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego
prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
4. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy.
5. Uczestnictwo w Krzyżówce jest dobrowolne.
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. Tracą moc wszelkie poprzednie
Regulaminy dotyczące Krzyżówek w czasopiśmie „Moje Zdrowie”.

Organizator:
NEKK Sp. z o.o.
Sielska 8
60-129 Poznań

