
Regulamin „Krzyżówka TECHNOPOLU”  
 

Postanowienia ogólne 
 
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa ogólne zasady wyłaniania zwycięzców 
i przekazania nagród w Krzyżówce TECHNOPOLU (zwanej dalej Krzyżówką), publikowanej w 
czasopiśmie „NASZ KOLPORTER”, którego wydawcą jest Kolporter Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp.k. w Kielcach, 25-528 Kielce, ul. Zagnańska 61 (zwany dalej Wydawcą).  
 
2. Organizatorem Krzyżówki oraz Fundatorem nagród jest Wydawnictwo Agencja Wydawnicza 
„TECHNOPOL”, Al. Armii Krajowej 12/30, 42-200 Częstochowa (zwana dalej Organizatorem), 
a zwycięzców wyłania Wydawca, na którego adres Uczestnicy przysyłają rozwiązania Krzyżówki. 
 

3. Osoba biorąca udział w Krzyżówce (zwana dalej Uczestnikiem) wyraża zgodę na zastosowanie 
wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.  

 

4. W Krzyżówce nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Wydawcy oraz członkowie ich 
najbliższych rodzin, a także osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu 
i przeprowadzeniu Krzyżówki, w tym członkowie Komisji wyłaniającej zwycięzców.  

 

5. Uczestnicy, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), wyrażają pisemną zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora (Administrator Danych Osobowych) w 
celach związanych z organizacją Krzyżówki zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz 
udostępnienie swoich danych osobowych Wydawcy wyłącznie w w/w celu. Uczestnicy podają dane 
dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa 
podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację nagród. Dane osobowe po ich 
wykorzystaniu zostaną przez Wydawcę niezwłocznie usunięte.  

 
Zasady uczestnictwa w Krzyżówce 

 
1. Uprawnionymi do wzięcia udziału w losowaniu nagród są wyłącznie osoby, które spełnią 
następujące warunki:  
1.1. Są pełnoletnie.  
1.2. Prawidłowo rozwiążą Krzyżówkę opublikowaną na łamach czasopisma „NASZ KOLPORTER”. 
Prawidłowe rozwiązanie Krzyżówki polega na ułożeniu hasła tworzącego rozwiązanie tej Krzyżówki 
(zwane dalej Hasło).  
1.3. Prawidłowo i czytelnie wypełnią kupon zamieszczony przy Krzyżówce i prześlą we wskazanym 
terminie na adres Wydawcy: „Nasz Kolporter”, ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce. Decyduje data 
dostarczenia do siedziby Wydawcy.  
 

Zasady wyłaniania Zwycięzców 
 

1. Zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród Uczestników, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązania 
Krzyżówki na prawidłowo i czytelnie wypełnionym oryginalnym kuponie wyciętym z „Naszego 
Kolportera”, zawierającym rozwiązanie krzyżówki, dane osobowe (imię, nazwisko, adres) oraz 
oświadczenie o danych osobowych. 

2. Losowanie odbywa się raz w miesiącu. Każdorazowo do rozlosowania jest 25 nagród pieniężnych 
w następującej wysokości: nagroda główna – 300 zł oraz 24 nagrody po 50 zł.  

3. Losowanie nagród odbywa się w siedzibie Wydawcy, a nagrody funduje i wysyła Organizator. 



4. Lista Zwycięzców, zawierająca imię i nazwisko oraz miejscowość Zwycięzcy, zostanie opublikowana 
w kolejnym numerze „Naszego Kolportera”, który ukaże się po numerze z Krzyżówką, której 
rozwiązanie jest przedmiotem losowania.  
5. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora pocztą w terminie 60 dni od daty ukazania się 
numeru z rozwiązaną przez Uczestnika Krzyżówką na adres wskazany przez Uczestnika, przysłany 
wraz z rozwiązaniem Krzyżówki. 

6. Wszelkie obciążenia podatkowe związane z wygrana zobligowany jest pokryć Uczestnik. 

 
Postanowienia końcowe 

 

1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za nie doręczenie nagrody spowodowane nie przesłaniem 
bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych danych osobowych, niezbędnych do doręczenia 
nagrody.  

2. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów 
prawnych lub z innej ważnej przyczyny.  

3. Reklamacje dotyczące Krzyżówki należy przesyłać listownie na adres Organizatora.  

4. Reklamacje Uczestników dotyczące Krzyżówki będą rozpatrywane w formie pisemnej, w terminie 
maksymalnie 30 dni od daty otrzymania.  

5. Regulamin jest dostępny dla Uczestników na stronie internetowej:    
www.nasz.kolporter.com.pl/regulaminy 

 
 

 

 

http://www.nasz.kolporter.com.pl/regulaminy

