
Škudlíkova akademie je akce pro děti členů IKEA Family ve věku do 15 let.
Jednou za měsíc bude na webové stránce IKEA.cz/skudlik zveřejně edukační materiál o trvalé udržitelnosti a dalších 
tématech ve formě „lekce“. Děti si mohou přečíst a prostudovat obsah lekce na webu. Na konci každé lekce je krátký test 
ke stažení a vytištění. Děti si v něm vyzkouší své znalosti, odpovědí na 4 otázky a vybarví tematický obrázek. Za správně 
vyplněný a vybarvený test je čeká odměna! 

Jak získat odměnu v penízcích škudlících?
Členové IKEA Family přijdou spolu se svým dítětem do obchodního domu IKEA a přianesou vyplněný test nejpozději do 
2 měsíců po zveřejnění lekce na webu. Test odevzdají v Dětském koutku (nebo na Službách zákazníkům, je-li Dětský koutek 
uzavřen) a na vyžádání předloží svou kartu IKEA Family. Je potřeba, aby se odevzdávání testu účastnilo také dítě, který test 
vyplnilo. (Přítomnost dítěte není nutná v případě, že platí bezpečnostní omezení kvůli covidu-19).
 Za každou správnou odpověď dítě dostane jeden penízek škudlík. Odměnu ve škudlících může dítě získat za jeden 
test k jedné lekci jen jednou. 
 Není možné dostat škudlíky za testy, které byly zveřejněny na webu více než před dvěma měsíci. Přesná data 
k odevzdání jsou vždy uvedena v záhlaví testu. 

Test je považován za správně vyplněný v případě, že:
 • Je vytištěný (nestačí ho jen zobrazit v digitální podobě).
 • Obrázek v testu je vybarvený (všechny tvary jsou vybarvené, a to nejméně dvěma barvami).
 • Alespoň jedna z uvedených otázek je zodpovězená a alespoň jedna otázka je zodpovězená správně.
 • Na testu je uvedené číslo karty člena IKEA Family.

Vyzvednutí odměny
 1. Při vydávání odměny zaměstnanec IKEA zkontroluje, jestli je test správně vyplněný.
  a. Pokud v testu něco chybí, zaměstnanec požádá dítě (nebo rodiče) o doplnění chybějící informace. 
  b. Pokud obrázek není vybarvený, zaměstnanec nemůže dítěti odměnu vyplatit. 
 2.  Zaměstnanec zadá číslo karty člena IKEA Family a jméno dítěte do evidence a spočítá, kolik penízků škudlíků 

dítě dostane za správné odpovědi. 
 3.  V případě, že už v evidenci najde odevzdaný test se stejným číslem karty IKEA Family a jménem dítěte, 

zaměstnanec další test nepřijme a odměnu znovu nevydá. 
 4. Zaměstnanec sdělí členovi IKEA Family, kolik škudlíků dítě dostane.
 5. Zaměstnanec požádá člena IKEA Family o podpis na testu, kterým potvrdí převzetí penízků škudlíků.
 6. Penízky škudlíky budou vydány.
 7.  A co s nimi mohou děti dělat? Mohou si vybrat něco pěkného ze Škudlíkovy nabídky, a až budou mít 

ušetřeno dost škudlíků, mohou si za ně něco v obchodním domě IKEA koupit. Aktuální Škudlíkova nabídka 
platí do 31. srpna 2021 a do vyprodání. 1. září přijde los Škudlík s novou nabídkou! Vytištěný leták se 
Škudlíkovou nabídkou si můžete vzít v Dětském koutku nebo přečíst on-line po naskenování  QR kódu níže.

Archivace testů
Vyplněné a podepsané testy budeme skladovat po dobu 3 měsíců od zveřejnění lekce. Poté budou skartovány. 
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Los Škudlík je kamarád všech dětí!


