ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ
To IBFAN συνεχίζει να συγκεντρώνει παραβάσεις και σας καλωσορίζει.
Έχετε παρατηρήσει τον τελευταίο καιρό πρακτικές εταιριών οι οποίες παραβιάζουν το Διεθνή Κώδικα ή τα
μετέπειτα ψηφίσματα; Να αποθαρρύνει το θηλασμό; Αν ναι, βοηθήστε μας, συλλέξτε φωτοαντίγραφο της
πληροφορίας, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και στείλτε την στο –
IBFAN Ελλάδας-. E-mail: info@ibfan.gr

Ον/μο…….....................................................................
Διεύθυνση.....................................................................

.......................................................

E-mail ...........................................................................

.......................................................

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι απαραίτητες για να μπορέσει η IBFAN-ICDC να ελέγξει
προσεκτικά τις πληροφορίες που δώσατε, αν κριθεί απαραίτητο. Τα στοιχεία σας θα παραμείνουν
εμπιστευτικά.




















Περιγραφή της παράβασης του Κώδικα (παρακαλώ απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις, ειδικά το πότε, πού,
ποιός, τι και πώς)

1. Σύντομη περιγραφή .................................................................................................................................
(Συμπεριλάβετε τίτλο ή σλόγκαν που βρέθηκε στα υλικά της εταιρίας.)

2. Πότε παρατηρήθηκε η παράβαση; (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ...................................................................................
3. Πού; (τόπο, πόλη και χώρα) ....................................................................................................................
(Για εφημερίδες και περιοδικά, παρακαλούμε να αναφέρετε το όνομα και την ημερομηνία δημοσίευσης.)

4. Ποιός παραβιάζει τον Κώδικα και πώς?

Εταιρία

Μάρκα

Τύπος προϊόντος1

Τύπος παράβασης2

Τύποςπροϊόντος: A. Βρεφικό γάλα 1ης βρεφικής ηλικίας, B. Προώθηση φόρμουλας μετά τους 6 μήνες ζωής, Γ. Συμπληρωματική τροφή,
Δ. Μπουκάλι και θηλή, E. Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε)
1

Τύπος παράβασης: A. Διαφήμιση, B. Εμπορική προώθηση σε χώρους υγείας, Γ. Εταιρία έρχεται σε επαφή με τις μητέρες, Δ. Δωρεά
προϊόντος σε χώρους υγείας, E. Δωρεάν δείγματα, ΣΤ. Δώρα στους εργαζόμενους υγείας, Ζ. Δώρα στην μητέρα, H. Ανεπαρκής
επισήμανση, Θ. Προώθηση σε καταστήματα, Ι. Χορηγίες K. Άλλο (παρακαλώ εξηγήστε, χρησιμοποιήστε κι άλλο φύλο χαρτιού αν
χρειαστεί )

2

Αν επισυνάπτετε το δείγμα ή κάποια εικόνα,

σημειώστε εδώ.

5. Παρατηρήσεις / Λεπτομέρειες (Παρακαλώ χρησιμοποιήστε κι άλλο φύλο χαρτιού αν χρειαστεί):

•

Αυτό το έντυπο μπορεί να επιστραφεί στην IBFAN Ελλάδας ταχυδρομικώς ή μέσω email σαν αρχείο Word, PDF ή
JPEG. Η ηλεκτρονική έκδοση του εντύπου μπορεί να ληφθεί από την IBFAN Ελλάδος στο info@ibfan.gr ή μπορείτε
να το βρείτε στην ιστοσελίδα της IBFAN Ελλάδας www.ibfan.gr
• Όπου είναι δυνατόν να περιλαμβάνεται το δείγμα, φωτογραφίες ή σαρωμένες εικόνες της παράβασης του κώδικα.
• Τα δείγματα να ταιριάζουν με τις σωστές φόρμες ειδικά αν στέλνετε περισσότερες από μία φόρμες παραβιάσεων.

