Aneks do Regulaminu
Na podstawie pkt. 8.3 Regulaminu REGULAMIN PLEBISCYTU „FARMACEUTA ROKU. NAGRODA MAGAZYNU
APTEKARSKIEGO”, w dniu 20.12.2016 roku do regulaminu Plebiscytu wprowadza się następujące zmiany:

I. Poszczególne punkty Regulaminu Plebiscytu otrzymują następujące brzmienie:
2. CZAS TRWANIA PLEBISCYTU
2.1. Czas trwania całego Plebiscytu ustala się na okres od 06 czerwca 2016 roku do 30 kwietnia 2017 roku
(wcześniej: 31 grudnia 2016 roku), przy czym Organizator wyznacza następujące etapy Plebiscytu:
2.1.3 od 18.10.2016 do 30.04.2017 roku (wcześniej: 31.12.2016 roku) – Etap głosowania Uczestników
na Nominowanych Kandydatów.

4. ZASADY I SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA PLEBISCYTU DLA KANDYDATÓW
4.2. W nieprzekraczalnym terminie do 24.05.2017 roku (wcześniej: 10.01.2017 roku) Komisja Plebiscytowa lub na
jej zlecenie i pod nadzorem osoby prawne lub fizyczne dokonają zliczenia wszystkich głosów oddanych zgodnie z
zasadami, o których mowa w pkt. 3.3 niniejszego Regulaminu.
5. TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZANIA NAGRÓD DLA UCZESTNIKÓW/KANDYDATÓW
5.1. Laureaci Plebiscytu (z grona Uczestników/Kandydatów) zostaną poinformowani o zdobyciu nagrody za
pośrednictwem strony www.magazynaptekarski.com.pl, oraz poprzez kontakt telefoniczny Organizatora z
właściwym Uczestnikiem/Kandydatem w terminie maksymalnie do:
31.05.2017 r. (wcześniej: 20.01.2017 r.) – w przypadku Laureatów z grona Uczestników zgłaszających
Kandydatów
31.05.2017 r. (wcześniej: 20.01.2017 r.) – w przypadku Laureata z grona Kandydatów

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu powinny być składane Organizatorowi w formie pisemnej, pod
adresem wskazanym w pkt. 1.1 niniejszego Regulaminu, z dopiskiem "Plebiscyt - Reklamacja", najpóźniej w
terminie do 31.07.2017 roku (wcześniej: 31.03.2017 roku). Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą
rozpatrywane. O dacie nadania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

II. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.
III. Aneks wchodzi w życie z dniem 20.12.2016 roku.

REGULAMIN PLEBISCYTU
„FARMACEUTA ROKU. NAGRODA MAGAZYNU APTEKARSKIEGO”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Plebiscytu jest firma NEKK Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul.
Sielska 8, 60-129, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
Miasta Poznań w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000332474, NIP: 779-23-60-001, w dalszej części
Regulaminu zwana „Organizatorem”.
1.2. Organizator działa na zlecenie Świat Zdrowia S.A. z siedzibą w Toruniu przy
ul. Szosa Bydgoska 52, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000269265, NIP
956-21-87-830, REGON: 340253456, kapitał zakładowy w kwocie 4 890 000,00
PLN wpłacony w całości - Wydawca Miesięcznika „Magazyn Aptekarski”.
1.3. Celem Plebiscytu jest wyróżnienie Farmaceutów, w drodze publicznego
głosowania, którzy najprężniej działają na rzecz aptekarstwa niezależnego i
jednoczą środowisko.
1.4. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu sprawuje komisja
składająca się co najmniej z 5 osób powołanych przez Organizatora (zwana dalej:
Komisja Plebiscytowa). Komisja Plebiscytowa zostanie powołana przez
Organizatora do dnia 05.06.2016 roku. Zadaniem Komisji Plebiscytowej jest:
1.4.1 Zabezpieczenie zgodności przebiegu Plebiscytu z Regulaminem i zasadami
pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
1.4.2 Wybór Kandydatów do Plebiscytu spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń,
1.4.3 Udział w czynnościach wyboru Laureatów Plebiscytu z grona Uczestników,
1.4.4 Udział w czynnościach wyboru Laureata Plebiscytu z grona Kandydatów, a w
szczególności sprawdzenie i potwierdzenie uprawnień do odbioru tytułu
„Farmaceuty Roku. Nagroda Magazynu Aptekarskiego”,
1.4.5 Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji.
1.5. Przez cały okres trwania Plebiscytu niniejszy Regulamin będzie dostępny w
siedzibie Organizatora oraz na stronie: www.magazynaptekarski.com.pl.
1.6. Uczestnikiem Plebiscytu jest czytelnik Miesięcznika „Magazyn Aptekarski”
będący aktywnym Farmaceutą z aktualnym prawem wykonywania zawodu.
1.7. Plebiscyt ma charakter otwarty. Kandydatów do Plebiscytu zgłaszają
Uczestnicy wyłącznie poprzez stronę internetową www.magazynaptekarski.com.pl,
wypełniając dostępny na stronie formularz zgłoszeniowy (zwanym dalej: Zgłoszeniem
Kandydata do Plebiscytu). Zgłoszenie Kandydata do Plebiscytu musi zawierać:
1.7.1 Imię, Nazwisko zgłaszanego Kandydata oraz dokładny opis uzasadniający
zgłoszoną kandydaturę,
1.7.2 Imię, Nazwisko, numer telefonu i numer prawa wykonywania zawodu
Uczestnika zgłaszającego danego Kandydata,
1.7.3 Warunek konieczny: Zgłoszony Kandydat do Plebiscytu musi być

Farmaceutą
1.8. Inne formy zgłaszania kandydata nie są możliwe.
1.9. Kandydatów można zgłaszać do 25.09.2016 roku.
2. CZAS TRWANIA PLEBISCYTU
2.1. Czas trwania całego Plebiscytu ustala się na okres od 06 czerwca 2016 roku
do 30 kwietnia 2017 roku, przy czym Organizator wyznacza następujące etapy
Plebiscytu:
2.1.1 od 06.06.2016 do 25.09.2016 roku – Etap zgłaszania Kandydatów do
Plebiscytu przez Uczestników,
2.1.2 od 26.09.2016 do 02.10.2016 roku – Etap wyboru 3 (słownie: trzech)
Kandydatów Nominowanych do Plebiscytu na podstawie otrzymanych zgłoszeń,
2.1.3 od 18.10.2016 do 30.04.2017 roku – Etap głosowania Uczestników na
Nominowanych Kandydatów.
3. ZASADY I SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA PLEBISCYTU DLA UCZESTNIKÓW
3.1. W listopadowym wydaniu Miesięcznika „Magazyn Aptekarski” oraz od dnia
18.10.2016 r. na stronie www.magazynaptekarski.com.pl zostanie opublikowana
lista 3 (słownie: trzech) Kandydatów (zwanych dalej: Kandydatów
Nominowanych), wybranych do Plebiscytu przez Komisję Plebiscytową (pkt. 1.4
niniejszego Regulaminu) spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń. Lista
Nominowanych Kandydatów będzie zawierała imię, nazwisko oraz szczegółowy
opis Nominowanego Kandydata.
Uwaga: Warunkiem koniecznym umieszczenia Kandydata na liście Kandydatów
Nominowanych jest złożenie przez niego pisemnego Oświadczenia Kandydata
Nominowanego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, poprzez
wysyłkę podpisanego dokumentu na adres: farmaceutaroku@nekk.pl, w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.10.2016 roku.
3.2 Komisja Plebiscytowa dokonując wyboru Nominowanych Kandydatów kieruje
się zasługami na rzecz aptekarstwa niezależnego.
3.3. Każdy z Uczestników Plebiscytu ma możliwość głosowania na Nominowanych
Kandydatów tylko i wyłącznie za pośrednictwem formularza do głosowania
dostępnego na stronie www.magazynaptekarski.com.pl, na której Uczestnik
oddaje swój głos na wybranego Kandydata zaznaczając przy jego Imieniu i
Nazwisku wskazane pole „GŁOSUJ”, a następnie wypełnia formularz on-line
podając tylko swój Numer Prawa Wykonywania Zawodu potwierdzając, że jest
Farmaceutą. Na zakończenie wybiera przycisk „GŁOSUJ” co powoduje
zapisanie oddanego głosu w zgłoszeniowej bazie danych.
3.3.1 Dodatkowo: Organizator umożliwi Uczestnikom Plebiscytu oddawanie
głosów na Nominowanych Kandydatów jednorazowo w dniu 14.10.2016 roku
podczas 4 Gali Farmaceutów NEUCA w godzinach od 12:00 do 17:00, którą
Miesięcznik Magazyn Aptekarski obejmie swoim Patronatem.
3.4 Każdy z Uczestników Plebiscytu ma możliwość oddania swojego głosu na
jednego z Nominowanych Kandydatów tylko jeden raz dziennie.

3.5 Uczestnik oddając głos na jednego z Nominowanych Kandydatów zgodnie z
warunkami określonymi w punkcie 3.3 oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem
i wyraża zgodę na udział w Plebiscycie na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie.
3.6 Spośród wszystkich Uczestników Plebiscytu, którzy w terminie 06.06.2016 r.
do 25.09.2016 r. za pośrednictwem strony www.magazynaptekarski.com.pl
zgłosili Kandydatów do Plebiscytu wraz z uzasadnieniem, Komisja Plebiscytowa
wyłoni 5 (słownie: pięciu) Uczestników, których uzasadnienia dokonanych
zgłoszeń w opinii Komisji Plebiscytowej okażą się najlepsze i najbardziej
merytoryczne. Kryterium wyboru najlepszych Uczestników Plebiscytu będzie
swobodna ocena Komisji Plebiscytowej wszystkich uzasadnień pozwalająca uznać
je za najbardziej trafne i najlepiej uargumentowane.
Wybranym 5 (słownie: pięciu) Uczestnikom Plebiscytu zgłaszających Kandydatów
Komisja Plebiscytowa przyzna nagrodę rzeczową o wartości około 1500 zł brutto
wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 11,11% wartości przekazywanej nagrody.
Nagroda pieniężna nie zostanie wydana Laureatowi z grona Uczestników tylko
przeznaczona zostanie na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego
uiszczonego przez Organizatora Plebiscytu na rachunek właściwego Urzędu
Skarbowego.
4. ZASADY I SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA PLEBISCYTU DLA KANDYDATÓW
4.1. W Plebiscycie „Farmaceuta Roku. Nagroda Magazynu Aptekarskiego” na
Nominowanych Kandydatów Uczestnicy Plebiscytu oddają swoje głosy zgodnie z
pkt. 3.3. niniejszego Regulaminu.
4.2. W nieprzekraczalnym terminie do 24.05.2017 roku Komisja Plebiscytowa lub
na jej zlecenie i pod nadzorem osoby prawne lub fizyczne dokonają zliczenia
wszystkich głosów oddanych zgodnie z zasadami, o których mowa w pkt. 3.3
niniejszego Regulaminu.
4.3. Kandydat, który w głosowaniu w terminie, o którym mowa w pkt 2.1.3
niniejszego Regulaminu, uzyska największą liczbę głosów otrzyma tytuł
„Farmaceuta Roku. Nagroda Magazynu Aptekarskiego” oraz nagrodę w postaci
samochodu marki Skoda Fabia Monte Carlo o wartości ok. 67 650 zł brutto wraz z
nagrodą pieniężną w wysokości 11,11% wartości przekazywanej nagrody.
Nagroda pieniężna nie zostanie wydana Laureatowi tylko przeznaczona zostanie
na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego uiszczonego przez
Organizatora Plebiscytu na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego.
5. TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZANIA NAGRÓD DLA
UCZESTNIKÓW/KANDYDATÓW
5.1. Laureaci Plebiscytu (z grona Uczestników/Kandydatów) zostaną
poinformowani o zdobyciu nagrody za pośrednictwem strony
www.magazynaptekarski.com.pl, oraz poprzez kontakt telefoniczny Organizatora
z właściwym Uczestnikiem/Kandydatem w terminie maksymalnie do:
31.05.2017 r. – w przypadku Laureatów z grona Uczestników zgłaszających
Kandydatów
31.05.2017 r. – w przypadku Laureata z grona Kandydatów
5.2. Nagrody zostaną wydane Laureatom z grona Uczestników najpóźniej do 30
dni od daty ogłoszenia wyników. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem

firmy kurierskiej na adres wskazany przez Laureata podczas rozmowy
telefonicznej.
5.3. Nagroda zostanie wydana Laureatowi z grona Kandydatów najpóźniej do 60
dni od daty ogłoszenia wyniku. Wydanie nagrody nastąpi w salonie dealera (o
dokładnym miejscu odbioru nagrody Laureat zostanie poinformowany podczas
rozmowy telefonicznej).
5.4. Laureat nie może przenieść prawa do nagrody na rzecz osoby trzeciej.
5.5. Laureat nie może żądać wymiany nagrody na inną oraz na jej równowartość
pieniężną.
5.6. Laureat nie może domagać się, aby nagroda posiadała szczególne
właściwości.
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu powinny być składane
Organizatorowi w formie pisemnej, pod adresem wskazanym w pkt. 1.1
niniejszego Regulaminu, z dopiskiem "Plebiscyt - Reklamacja", najpóźniej w
terminie do 31.07.2017 roku. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą
rozpatrywane. O dacie nadania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
6.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej
reklamację, jej dokładny adres oraz powód złożenia reklamacji.
6.3. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Plebiscytową w
terminie 14 dni roboczych od ich wpływu. O wynikach postępowania
reklamacyjnego Komisja niezwłocznie powiadomi osobę, która wniosła
reklamację.
7. DANE OSOBOWE
7.1. 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. Dane
osobowe przetwarzane będą dla celów związanych z przeprowadzeniem i
prawidłowym rozstrzygnięciem Plebiscytu, w tym wyłonieniem i ogłoszeniem
Laureatów oraz wydaniem nagród zgodnie z niniejszym Regulaminem. Każdy ma
prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane
osobowe podawane są dobrowolnie, jednak ich niepodanie lub niewyrażenie
zgody na ich przetwarzanie w celu niezbędnym dla przeprowadzenia Plebiscytu
uniemożliwia uczestnictwo w Plebiscycie.
7.2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą przez Administratora danych
osobowych na podstawie zgody na przetwarzanie jego danych wyrażonej przez
niego poprzez zaznaczenie właściwego przycisku wyboru (checkbox) na stronie
www.magazynaptekarski.com.pl.
7.3. Dane osobowe Kandydata Nominowanego przetwarzane będą przez
Administratora danych osobowych na podstawie zgody na przetwarzanie jego
danych wyrażonej przez niego w Oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu złożonym Organizatorowi, zgodnie z pkt. 3.1 niniejszego
Regulaminu.

7.4. Administrator danych osobowych może również przetwarzać dane osobowe
Uczestnika oraz Kandydata Nominowanego w przypadkach, w których ma
podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych wynikającą z przepisów
prawa.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Biorąc udział w Plebiscycie Uczestnik oraz Kandydat Nominowany akceptuje
zasady niniejszego Regulaminu.
8.2. Niniejszy Plebiscyt, którego warunki zostały określone przez Organizatora
powyżej nie jest "grą losową", "loterią fantową", "zakładem wzajemnym" ani
"loterią promocyjną", których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z
dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201 poz. 1540,
z późn. zm.).
8.3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym
Regulaminie oraz do przedłużenia czasu trwania Plebiscytu. W takim przypadku
informacja o zmianach zostanie przekazana Uczestnikom za pośrednictwem
miesięcznika „Magazyn Aptekarski” oraz strony www.magazynaptekarski.com.pl.
8.4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
8.5. Organizator zastrzega sobie prawo do przechowywania dokumentacji
prowadzenia Plebiscytu dla celów dowodowych.
8.6. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane
przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Powoda.
8.7. Uczestnictwo w Plebiscycie jest dobrowolne.
ORGANIZATOR
NEKK Sp. z o.o.
ul. Sielska 8
60-129 Poznań

