
A Peták Akadémia egy olyan aktivitás, amelyben az IKEA Family klubtagok 
gyermekei (max. 12 éves korig) vehetnek részt. 
Havonta egyszer az erre a célra létrehozott IKEA.hu/petak weboldalon keresztül egy oktatóanyagot osztunk meg „lecke” 
formájában a fenntarthatósággal kapcsolatos, illetve egyéb témákban.
 A gyerekek a weboldalon elolvashatják és megtanulhatják a lecke anyagát. Minden lecke végén egy PDF 
formátumban letölthető és kinyomtatható teszt található. A gyerekek 4 kérdés megválaszolásával és egy tematikus kép 
kiszínezésével ellenőrizhetik tudásukat. A helyesen kitöltött és kiszínezett tesztért jutalom jár!

Hogyan kaphatod kézhez a jutalmat jelentő petákokat?
A kitöltött teszteket az IKEA Family tagok – a gyermekükkel együtt – a lecke weboldalon történő nyilvánosságra hozatalától 
számított 2 hónapon belül hozhatják be az áruházakba és válthatják be a Småland Játszóházban (vagy amennyiben az zárva 
van, a Vevőszolgálathoz) az IKEA Family kártya kérésre történő bemutatása mellett. A teszt ledása során a gyermeknek is 
jelen kell lennie (a Covid korlátozások ideje alatt a gyermek jelenléte nem kötelező). 
 Minden helyes válaszért a gyermek egy-egy petákot kap. Egy gyermeknek leckénként csak egy teszt kitöltéséért jár 
peták. 
 A weboldalon 2 hónapot meghaladóan nyilvánosságra hozott leckék kitöltéséért nem jár peták. Az egyes leckékre 
vonatkozó pontos dátumokat a tesztek fejlécén tüntetjük fel.

Az tesztek abban az esetben vannak elfogadhatóan kitöltve, amennyiben:
 • A teszt nyomtatott formában kerül átadásra (digitális formában nem lehet bemutatni). 
 •  A teszten található kép teljesen ki van színezve (azaz minden figura és alakzat legalább két szín 

felhasználásával ki van színezve).
 •  A feltett kérdések közül legalább egy kérdés megválaszolásra került és legalább egy helyes válasz található 

a tesztlapon.
 • A tesztlapon fel van tüntetve az IKEA Family klubtag kártyaszáma. 

A jutalom beváltása
 1. A jutalom beváltásakor az IKEA munkatárs ellenőrzi, hogy a teszt helyesen van-e kitöltve. 
 a.  Amennyiben a teszt hiányos, a munkatárs megkéri a gyermeket (vagy a szülőt), hogy töltse ki a hiányzó 

adatokat.
 b. Amennyiben a kép nincs kiszínezve, a munkatárs köteles a jutalom beváltását megtagadni.
 2.  A munkatárs rögzíti az IKEA Family kártyaszámot és a gyermek nevét, ellenőrzi a helyes választ és leszámolja 

a helyes válaszoknak megfelelő számú petákot. 
 3.  Amennyiben az adott IKEA Family kártyaszámmal és a gyermek nevével már rögzítésre került tesztleadás, 

a munkatárs köteles a teszt átvételét elutasítani, és nem adhat újabb petákot a feladatokért. 
 4. A munkatárs tájékoztatja az IKEA Family klubtagot arról, hogy hány darab peták a feladatokért. 
 5. Az IKEA Family klubtag a megfelelő helyen aláírja a tesztlapot, amellyel igazolja a petákok átvételét. 
 6. A petákok átadásra kerülnek. 
 7.  És mit kezdj a petákokkal? Nézd végig Peták kínálatát, és válaszd ki, hogy mit szeretnél. Ha sikerült rá 

összegyűjtened a petákokat, gyere el az áruházba és vásárold meg! A jelenlegi kínálat 2021. augusztus 31-ig 
érvényes vagy amíg a készlet tart. Peták aktuális kínálata szeptember 1-jétől teljesen megújul! Peták kínálatát 
nyomtatott formában a Játszóházban, digitális formában pedig a lenti QR kódot beolvasva érheted el.

Archiválás
A kitöltött és aláírt kérdőíveket a lecke kiadását követő 3. hónapig tároljuk, ezt követően megsemmisítjük.
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Peták, a takarékos agancsos
minden gyerek jó barátja!


