
Regulamin Krzyżówki SMS
w miesięczniku Nasz Kolporter

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy  regulamin  (dalej  „Regulamin”) określa  ogólne  warunki  uczestnictwa  w  konkursie
krzyżówkowym (dalej  „Krzyżówka”)  publikowanej  w  miesięczniku  „Nasz  Kolporter”  (zwanym
dalej „Miesięcznikiem”) w okresie od 01.09.2015r.

2. Wydawcą Miesięcznika i Organizatorem Konkursu jest KOLPORTER Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością  Sp.k.  w Kielcach,  ul.  Zagnańska  61,  25-528  Kielce,  wpisana  do  Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach
pod nr KRS 0000525374, NIP 9591452482, nr REGON 291770790, (dalej „Organizator”).

3. Krzyżówka oraz jej szczegółowe zasady, warunki uczestnictwa, informacje o rodzaju i ilości na-
gród, jak również czas trwania Krzyżówki (dalej: „Czas trwania Krzyżówki”), czyli termin w któ-
rym Organizator będzie przyjmował rozwiązania za pomocą wiadomości  SMS (dalej:  „Wiado-
mość SMS”), podane będą każdorazowo na łamach Miesięcznika w informacji dotyczącej danej
Krzyżówki (dalej: „Instrukcja Krzyżówki”). W Miesięczniku znajduje się również postanowienie o
dostępności Regulaminu. Miesięcznik wraz z Regulaminem stanowią całość regulacji dotyczących
danej Krzyżówki.

4. Zaplecze techniczne do głosowania za pomocą SMS zapewnia firma M2A Sp. z o.o. z siedzibą w
Łodzi, 93-578, przy ul. Wróblewskiego 18 (dalej:  M2A) właściciel systemu Cumulus (platformy
marketingu mobilnego).

5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§2
Warunki uczestnictwa w Krzyżówce

1. Uczestnikiem Krzyżówki (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba
fizyczna  posiadająca  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych  korzystająca  z  telefonu
komórkowego zarejestrowanego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej. 

2. W Krzyżówce nie mogą brać udziału: 
2.1. pracownicy oraz współpracownicy Organizatora;
2.2. osoby trzecie, które brały czynny udział w organizowaniu Krzyżówki (w tym pracownicy M2A)
2.3. osoby najbliższe wobec osób wymienionych w punkcie 2.1.  oraz 2.2. ,  to jest  osoby będące

wobec  takiej  osoby  małżonkiem,  wstępnym,  zstępnym,  rodzeństwem,  powinowatym  w  tej
samej linii  lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a
także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

3. Przystępując do udziału w konkursie Uczestnik poprzez wysłanie na własny koszt Wiadomości
sms -  a  z  hasłem danej  Krzyżówki  każdorazowo wyraża  zgodę na udział  w nim na zasadach
określonych  w  niniejszym  Regulaminie  oraz  Instrukcji  Krzyżówki  dedykowanej  dla  danej
Krzyżówki  zamieszczonej  w  Miesięczniku.  Jednocześnie  potwierdza,  iż  zapoznał  się  z
regulaminem Konkursu oraz Instrukcją Krzyżówki i akceptuje w pełni ich treść i warunki. A także
wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych Administratorowi danych osobowych,
którym  jest  Organizator,  a  także  przekazanie  jego  danych  osobowych  do  M2A  na  potrzeby
danego konkursu. Nadto wyraża zgodę poprzez udział w Konkursie na otrzymywanie wiadomości
informacyjno-reklamowych Organizatora, w tym informacji Handlowych w rozumieniu ustawy z
ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.
1204 z późn. zm.).Ponadto w Uczestnik wyraża zgodę w przypadku zwycięstwa na umieszczenia
jego  imienia,  nazwiska  i  miejscowości  zamieszkania  w  Miesięczniku,  zgodnie  z  Instrukcją



Krzyżówki.  Nadto przyjmuje do wiadomości, iż wszystkie ewentualnie otrzymane w konkursie
nagrody należy traktować jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej podlegający
opodatkowaniu.

4. Uczestnik  konkursu  poprzez  wysłanie  SMS-a  z  hasłem danej  Krzyżówki  zamawia  wiadomość
informacyjno-reklamową  organizatora,  sponsora  plebiscytu  i  lub  partnerów  reklamowych
organizatora.  Wysyłanie  wiadomości  na  dany  numer  telefonu  może  być  zablokowane  po
wysłaniu e-maila na adres spam@m2a.pl, w tytule wiadomości stop +numer telefonu.

§ 3
Zasady i przebieg Krzyżówki

1. Krzyżówka oraz Instrukcja Krzyżówki każdorazowo będzie publikowana na łamach Miesięcznika.
2. Udział w Krzyżówce polega na:

2.1. rozwiązaniu Krzyżówki poprzez wpisanie wszystkich haseł pomocniczych i ułożeniu prawidło-
wego rozwiązania Krzyżówki (hasła głównego) oraz 
2.2. przesłaniu prawidłowego rozwiązania Krzyżówki (hasła głównego) za pomocą Wiadomości 
SMS o treści i na numer podany przez Organizatora w Miesięczniku w Instrukcji Krzyżówki.

3. Termin na przesłanie prawidłowego rozwiązania Krzyżówki oraz koszt przesłania Wiadomości 
SMS określony będzie w Miesięczniku w Instrukcji Krzyżówki. 

4. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego operatora polskiej sieci
komórkowej do której użytkowania Uczestnik jest upoważniony. Wiadomości SMS wysłane za
pomocą komputera nie biorą udziału w Krzyżówce.

5. Wiadomość  SMS  należy  przesłać  w  czasie  trwania  Krzyżówki  według  następującego  wzoru:
NKXX.HASŁO  KRZYŻÓWKI  (pisane  bez  polskich  znaków),  gdzie  NK  jest  oznaczeniem  tytułu
Miesięcznika, a XX oznacza kolejny numer, np. NK11 oznacza: tytuł: Nasz Kolporter nr wydania:
11.  Wzór Wiadomości  SMS może być modyfikowany przez Organizatora.  Obowiązujący wzór
zostanie każdorazowo podany w Instrukcji Krzyżówki.

6. Jeśli  Uczestnik  prześle  Wiadomość  SMS  zgodnie  z  Instrukcją  Krzyżówki  zamieszczoną  w
Miesięczniku oraz według wzoru określonego w niniejszym Regulaminie otrzyma potwierdzenie
w postaci zwrotnego SMS-a (dalej: „SMS zwrotny”) 

7. Z jednego numeru telefonu może nastąpić zgłoszenie do Krzyżówki tylko jednego Uczestnika.
Każdy Uczestnik, niezależnie od ilości wysłanych Wiadomości SMS, może otrzymać tylko jedną
nagrodę w ramach jednej Krzyżówki. 

8. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Krzyżówki, a w szczególności w celu do-
konania oceny prawidłowości zgłoszeń do Krzyżówki oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Orga-
nizator powoła Komisję (dalej: „Komisja”) W skład Komisji wejdą trzy osoby delegowane przez
Organizatora.

9. Po  zakończeniu  czasu  trwania  Krzyżówki  wyłonieni  zostaną  Zwycięzcy  (dalej:  „Zwycięzcy”)
spośród wszystkich Uczestników, którzy nadeślą prawidłowe hasło główne do danej Krzyżówki w
sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz Instrukcją danej Krzyżówki. Zwycięzcy otrzymają
prawo do otrzymania nagród opisanych w Instrukcji Krzyżówki.

10. Wyłonienie zwycięzców odbędzie  się w siedzibie Organizatora w ciągu 7 dni  roboczych tj.  w
dniach  od  poniedziałku  do  piątku  za  wyjątkiem  dni  ustawowo  wolnych  od  pracy  od  dnia
zakończenia  Czasu  trwania  Krzyżówki.  Z  przebiegu  losowania  zostanie  sporządzony  protokół
podpisany przez członków Komisji.

11. Informacja  o  wynikach  Krzyżówki  wraz  z  podaniem  imienia,  nazwiska  i  miejscowości
zamieszkania  Zwycięzców  zostanie  podana  w  kolejnym  numerze  Miesięcznika  zgodnie  z
Instrukcją Krzyżówki.

12. Zwycięzcy Krzyżówki zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie (rozmowa telefoniczna lub
odpowiedni komunikat SMS) na numer telefonu komórkowego, z którego Uczestnik wysłał wia-
domość (dalej:  „Powiadomienie”).  Procedura taka będzie powtarzana maksimum trzykrotnie.
Zwycięzcy zostaną poproszeni o podanie danych adresowych w terminie 3 dni od otrzymania Po-
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wiadomienia. Dane mogą zostać przesłane drogą e-mailową, za pomocą SMS-a lub telefonicznie.
Jeżeli w terminie 3 dni od dnia Powiadomienia, Zwycięzca nie wskaże danych adresowych bez-
skuteczny upływ tego terminu oznacza rezygnację przez Zwycięzcę z Konkursu oraz wygranej. W
takiej sytuacji nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora. 

§ 4
Nagrody i ich odbiór

1. Każdorazowo będą przyznawane nagrody (dalej: „Nagrody”) w ilości i rodzaju zgodnym z treścią 
Instrukcji Krzyżówki zamieszczonej w Miesięczniku. 

2. Organizator wyklucza możliwość zamiany nagrody w Konkursie na ekwiwalent pieniężny lub inną
nagrodę rzeczową. 

3. Jedna osoba (imię, nazwisko i adres, numer telefonu) może wygrać jedną nagrodę w Krzyżówce.
4. Koszt wysyłki nagród pokrywa Organizator.
5. Warunkiem wydania nagród Zwycięzcy jest podanie swoich danych w terminie podanym w § 3 

pkt 13.
6. Wysłanie  nagrody  nastąpi  w  terminie  30  dni  licząc  od  końca  miesiąca,  w  którym  zostały

ogłoszone wyniki na łamach Miesięcznika.
7. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane do Zwycięzcy listem poleconym lub pocztą kurierską pod

adres na terenie Polski wskazany przez Zwycięzcę. 
8. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa podatkowego.
9. Organizator w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o

podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000
r. z późn. zm), przed wydaniem Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu
Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%.

10. W przypadku nagród, których wartość przekracza kwotę wolną od podatku zgodnie z ustawą
której mowa w pkt. 9 powyżej, obowiązek dokonania zapłaty podatku obciąża Zwycięzcę. 

11. W przypadku określonym w pkt 9 powyżej Organizator poinformuje zwycięzcę listem poleconym
o obowiązku podatkowym listem poleconym, który zostanie wysłany po wyłonieniu Zwycięzców.

12. Organizator  poinformuje  listem  poleconym  o  sposobie  przekazania  pieniędzy  na  konto
Organizatora  w celu  zapłaty podatku.  Przekazanie  pieniędzy  na konto Organizatora powinno
nastąpić w terminie 7 dni od momentu otrzymania listu poleconego.

13. W  przypadku  odmowy  przekazania  kwoty  wynikającej  z  obowiązku  podatkowego  przez
Zwycięzcę  bądź  bezskutecznego  upływu,  w  którym  Zwycięzca  powinien  przekazać  kwotę
należnego podatku traci on prawo do Nagrody.

§ 5
Reklamacje

1. Wszelkie  reklamacje  (dalej:  „Reklamacja”) dotyczące  Krzyżówki  należy  przesyłać  w  formie
pisemnej, listem poleconym do Organizatora na adres: KOLPORTER Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością  Sp.k.  w  Kielcach,  ul. Zagnańska  61,  25-528  Kielce  z  dopiskiem  „Nasz
Kolporter – Krzyżówka – Reklamacja” w terminie 14 dni od dnia wykrycia podstaw do wniesienia
reklamacji, nie później jednak niż do końca miesiąca w którym zostały ogłoszona w Miesięczniku
lista Zwycięzców Krzyżówki, której dotyczy Reklamacja. Reklamacje zgłoszone po upływie ww.
terminu nie będą rozpatrywane. Decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

2. Reklamacje  związane  z  Krzyżówką  rozstrzyga  Komisja  w terminie  14  dni  od  daty  wniesienia
reklamacji.

3. Reklamacja  powinna  zawierać  imię,  nazwisko,  dokładny  adres  i  numer  telefonu,  z  którego
wykonywano  połączenia  w  Krzyżówce,  jak  również  dokładny  opis  (numer  wydania  i  numer
Krzyżówki)  i  powód  reklamacji.  O  wyniku  reklamacji  uczestnik  zostanie  poinformowany  na



podany przez niego w reklamacji adres w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty otrzymania
reklamacji przez Organizatora. 

§ 6
Dane osobowe

1. W celu otrzymania nagrody Zwycięzcy powinni każdorazowo podać swoje dane osobowe. Poda-
nie danych osobowych powinno nastąpić nie później, niż w terminie 3 dni roboczych, tj. w dniach
od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, od dnia powiadomienia
o wygranej  w sposób wskazany przez Organizatora  w powiadomieniu.  Organizator poprosi  o
przekazanie  następujących danych osobowych:  imię,  nazwisko,  adres  zameldowania  oraz  za-
mieszkania – jeśli jest inny niż adres zameldowania, adres korespondencyjny do wysyłki nagrody
–  jeżeli  nagroda  ma być  przesłana  na  adres  inny  niż  adres  zameldowania  lub  zamieszkania
Uczestnika.

2. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednak  nie  podanie  danych  uniemożliwi
dostarczenie nagrody. W związku z tym organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania
nagrody w przypadku braku podania danych we wskazanym terminie.

3. Dane  osobowe  uzyskane  od  Uczestników  Krzyżówki  zgodnie  z  postanowieniami  niniejszego
Regulaminu  będą  przechowywane  w  bazie  danych.  Administratorem  danych  osobowych,  o
których  mowa  w  §6  pkt  1  jest  Organizator.  Dane  osobowe  będą  przetwarzane  dla  celów
związanych z realizacją niniejszej Krzyżówki Organizatora. Każdy uczestnik ma prawo wglądu w
swoje  dane,  ich  poprawiania,  zmiany  lub  usunięcia  zgodnie  z  ustawą  o  ochronie  danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm). 

4. Uczestnik Krzyżówki wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora
oraz podmioty współpracujące przy obsłudze Krzyżówki,  w zakresie  niezbędnym do realizacji
Krzyżówki.  Dane  osobowe  po  ich  wykorzystaniu  zostaną  przez  Organizatora  niezwłocznie
usunięte.

5. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez osobę, biorącą udział w
Krzyżówce, z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego wykonane zostało połączenie.
Organizator  nie  będzie  w  szczególności  sprawdzał  danych  wskazanych  przez  osobę,  która
odbierze  SMS  informujący  o  wygranej  w  Krzyżówce.  Organizator  nie  ponosi  żadnej
odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyższym zakresie. 

§ 7
Postanowienia Końcowe

1. Organizator nie ponosi  odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez Uczestników
Krzyżówki.

2. Regulamin  Krzyżówki  dostępny  będzie  w  siedzibie  Organizatora  oraz  na  stronie
www.nasz.kolporter.com.pl/regulaminy

3. Organizator oświadcza, a Uczestnik akceptuje prawa Organizatora do dokonywania w ramach
Krzyżówek wysyłek informacji (jak np. dodatkowej informacji, podziękowania, zapytania) drogą
elektroniczną  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  18  lipca  2002  roku  o  świadczeniu  usług  drogą
elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
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