Regulamin akcji „Krzyżówka w Arbeitlandii”
§1. Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich przeprowadzana jest każdorazowo akcja
„Krzyżówka w Arbeitlandii”, zwana dalej „Akcją”.
2. Organizatorem Akcji jest CareWork Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
z siedzibą 60-246 Poznań, ul. Winklera 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze
Sądowym, pod numerem KRS: 0000277651, NIP: PL7792307426.
3. Akcja jest ogłaszana i promowana za pośrednictwem kwartalnika „Arbeitlandia”, który wydawany
jest przez jej organizatora.
4. Każdorazowo Akcja rozpoczyna się w dniu wydania kolejnego numeru kwartalnika i kończy w dniu
wskazanym w publikacji, o godzinie 23.59. O dotrzymaniu tego terminu decyduje data stempla
pocztowego.
§2. Uczestnicy Akcji
1. Uczestnikiem Akcji jest osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia lub posiada zgodę
przedstawiciela ustawowego, spełnia wszystkie postanowienia i warunki niniejszego regulaminu oraz
przystąpiła do Akcji przez dokonanie czynności określonych w § 3 pkt. 1 i 2 regulaminu.
2. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy organizatora, a także członkowie ich rodzin.
3. W przypadku uczestnictwa w Akcji wbrew ograniczeniom określonym w pkt. 2 osoby te nie nabywają
prawa do wygranej, a jeżeli fakt podlegania wspomnianym wyżej ograniczeniom zostanie ujawniony
po odebraniu wygranej, zobowiązane są wygraną zwrócić.
§3. Przebieg Akcji
1. Aby wziąć udział w Akcji należy w trakcie jej trwania prawidłowo rozwiązać krzyżówkę opublikowaną
w aktualnym numerze kwartalnika Arbeitlandia, a następnie drogą pocztową wysłać hasło krzyżówki
na adres redakcji (Arbeitlandia, ul. Winklera 1, 60-246 Poznań) razem z zamieszczonym w numerze
kuponem. Rozwiązania winny być nadsyłane w kopertach opatrzonych dopiskiem „Krzyżówka”.
2. Poza rozwiązaniem przesyłka pocztowa zawierać powinna wskazanie nadawcy, zawierające co
najmniej jego imię i nazwisko oraz kompletny adres zamieszkania.
3. Wszyscy Uczestnicy, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązania i będą spełniać pozostałe warunki
określone w niniejszym regulaminie, otrzymają upominek ufundowany przez Carework Sp. z o .o Sp.
k.
4. Rozstrzygnięcie Akcji nastąpi w ciągu 30 dni.
§4. Upominki
1. Upominkiem w Akcji „Krzyżówka w Arbeitlandii” jest bon o wartości 50 PLN, który uczestnik
wykorzystać może w sklepie internetowym www.carework.pl/sklep.
2. Upominek zostanie wysłany przesyłką pocztową bądź kurierską na adres korespondencyjny, który
uczestnik podał wraz z nadesłanym rozwiązaniem.
3. Upominek wysłany zostanie w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia Akcji.
4. W przypadku nieodebrania przesyłki przez uczestnika przesyłka zostanie zwrócona do redakcji
kwartalnika, skąd uczestnik będzie mógł ją odebrać osobiście. W uzasadnionych przypadkach
organizator dokona ponownej wysyłki upominku.
5. Upominki nie podlegają przekazaniu osobom trzecim ani wymianie na ich równowartość pieniężną.

§5. Prawidłowość przebiegu Akcji
1. Kontrolę prawidłowości przebiegu Akcji sprawuje jego organizator.
2. W przypadku naruszenia zasad niniejszego regulaminu uczestnik zostaje wykluczony z udziału w
Akcji.
3. Reklamacje związane z Akcją mogą być kierowane do CareWork Sp. z o. o Sp. k., ul. Winklera 1, 60246 Poznań wyłącznie w formie pisemnej, z dopiskiem „Krzyżówka w Arbeitlandii”.
4. Do rozstrzygania reklamacji powołana zostanie komisja.
5. Złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania
reklamacji.
§6. Ochrona Danych Osobowych
1. Dane osobowe uczestników Akcji będą przetwarzane przez CareWork Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą 60-246 Poznań, ul. Winklera 1 doraźnie, tj.
wyłącznie w celu weryfikacji uczestników, wydania upominków i publicznego podania imienia i
nazwiska uczestników oraz rozliczenia upominku otrzymanego w ramach Akcji dla celów podatkowych.
2. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
§7. Postanowienia Końcowe
1. Aktualny Regulamin jest dostępny na stronie www.arbeitlandia.eu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu
cywilnego.

