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REGULAMIN KONKURSU 

„Zabawa to poważna sprawa. Konkurs rysunkowy.” 

 

1. DEFINICJE 

 

1.1. Konkurs – konkurs pod nazwą „Zabawa to poważna sprawa. Konkurs rysunkowy.” 

organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem strony 

internetowej: www.IKEA.com/pl/pl. 

 

1.2. Organizator - Loyalty Point sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 02-797), przy ulicy 

Klimczaka 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000491369, NIP 

9512375653, REGON: 146968949, o kapitale zakładowym w wysokości 300.000,-zł. 

 

1.3. Klient – IKEA Retail sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, Plac Szwedzki 3, 05 – 090 Raszyn, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 00000091681, NIP 

5270103385, REGON: 010577890, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000.000,- zł. 

 

1.4. Uczestnik – osoba o której  mowa w ust. 3.1. Regulaminu. 

 

1.5. Rysunek – rysunek wymarzonego pluszaka wykonany własnoręcznie przez dziecko 

dowolną techniką. 

 

1.6. Strona Konkursu – https://www.ikea.com/pl/pl/campaigns/konkurs-rysunkowy-

sagoskatt-pub2ff602d0 

 

1.7. Program IKEA Family – program lojalnościowy organizowany przez IKEA Retail sp. z 

o.o., adresowany do klientów IKEA, którzy z tytułu uczestnictwa w Programie będą 

uprawnieni do Korzyści na podstawie regulaminu znajdującego się na 

www.IKEAFamily.eu/Regulamin. 

 

  

 

2. CZAS TRWANIA KONKURSU 

 

2.1. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są od 4 listopada 2020 r. do 24 listopada 2020 

r. 

 

2.2. Wyłanianie Zwycięzców Konkursu trwa od 25 listopada 2020 r. do 27 listopada  2020 

r.  
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3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

3.1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla uczestników Programu IKEA Family, tzw. 

Klubowiczów IKEA Family z zastrzeżeniem ust. 3.2. oraz 3.3. 

 

3.2. Konkurs skierowany jest do dzieci, które do dnia 24 listopada 2020 r. nie mają 

ukończonych 12 lat, ale uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie ich pełnoletni 

przedstawiciele ustawowi  nieograniczeni w możliwościach decydowania o prawach i 

obowiązkach dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. 

 

3.3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy  i współpracownicy Organizatora oraz 

Klienta. W Konkursie nie mogą brać udziału również członkowie rodzin osób powyżej 

wymienionych. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: 

wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia. 

 

3.4. Uczestnik może zgłosić wyłącznie jeden Rysunek każdego z dzieci. W przypadku 

zgłoszenia więcej niż jednego Rysunku autorstwa jednego dziecka w Konkursie, brane 

jest pod uwagę pierwsze zgłoszenie, pozostałe zgłoszenia nie biorą udziału w 

Konkursie. 

 

3.5. Rysunki zgłaszane przez Uczestników muszą być wykonane samodzielnie przez dzieci. 

W tworzeniu Rysunków nie powinny dzieciom pomagać osoby trzecie. 

 

 

 

4. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU  

 

4.1.  W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien: 

a) w okresie, o którym mowa w ust. 2.1. zalogować się na swoje konto w Programie 

IKEA Family, 

b) na Stronie Konkursu kliknąć pole „Wypełnij formularz zgłoszeniowy”, które 

przekieruje Uczestnika do Formularza Zgłoszeniowego, zawierającego jego dane 

osobowe  (tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu) jako Klubowicza 

programu IKEA Family,  

c) uzupełnić następujące dane: imię dziecka będącego autorem Rysunku, jego wiek,  

d) załączyć skan lub zdjęcie Rysunku z zastrzeżeniem ust. 4.3., 
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e) potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem Konkursu, 

f) potwierdzić zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym 

przetwarzania danych osobowych 

 

4.2.    Zmiany lub aktualizacji danych, o jakich mowa w ust. 4.1. lit b) Regulaminu Uczestnik 

może dokonać na swoim profilu Klubowicza w programie IKEA Family.  

 

4.3.   Skan lub zdjęcie Rysunku powinien  być zgłoszony jako plik w formacie jpg, png, tiff, 

giff o  rozmiarze nie przekraczającym 5MB. 

 

4.4. Wysłanie zgłoszenia zostaje potwierdzone automatycznym komunikatem zwrotnym 

informującym o zgłoszeniu do Konkursu. 

 

4.5.  Formularze zgłoszeniowe zawierające niekompletne dane, w tym bez załącznika w 

postaci Rysunku lub nieprawidłowo wypełnione albo niespełniające wymagań 

Regulaminu nie biorą udziału w Konkursie. 

 

4.6.  W terminie 5 dni  po wysłaniu zgłoszenia do Konkursu jest ono weryfikowane przez 

Organizatora pod względem tego, czy przesłany Rysunek nie zawiera treści, które 

mogą naruszać prawo, Regulamin lub zasady współżycia społecznego, w szczególności 

obraźliwych, dyskryminujących czy wulgarnych. Zgłoszenia zawierające Rysunki o 

takiej treści nie biorą udziału w Konkursie. 

 

4.7.  W ciągu dwóch dni od daty weryfikacji zgłoszenia o jakiej mowa w ust. 4.6., jednak 

nie później niż 25 listopada 2020 r., Uczestnik na adres poczty elektronicznej, z 

którego korzysta w Programie IKEA Family otrzymuje wiadomość e-mail z informującą 

o zamieszczeniu Rysunku wraz z imieniem i wiekiem dziecka na Stronie Konkursu. 

Załącznikiem do wiadomości jest plik pdf zawierający dyplom z podziękowaniem za 

udział w Konkursie. 

 

 

 

5.  NAGRODY 

 

5.1.  Nagrodami w Konkursie jest: 

a)  15 (piętnaście) zestawów upominkowych w skład których wchodzą: 

• Książka LILLABO - Ekspres Lillabo 

• Książka URSKOG - Pokochaj orangutana 

• Papier do malowania „MÅLA” 
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• Kredki „MÅLA” (1 komplet) 

• Flamastry „MÅLA” (1 komplet) 

• Maskotka SAGOSKATT 

• Kredki świecowe „MÅLA” (1 komplet) 

• Pisaki /stemple „MÅLA” (1 komplet) 

• Zeszyt ćwiczeń „MÅLA” – Dinozaur 

• Akwarele „MÅLA” 

 

o wartości 152,90 zł brutto każdy zestaw,  dalej zwanych „Nagrodami”.  
  

5.2.  Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych 

właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu rzeczowego ani pieniężnego.  

 

5.3.  Zwycięzcom Konkursu którzy odbiorą Nagrody zostanie przyznana dodatkowa 

nagroda pieniężna w wysokości 17 zł. Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie 

wypłacona Zwycięzcom, a przeznaczone będzie na zapłatę zryczałtowanego podatku 

dochodowego od osób fizycznych. Płatność podatku zostanie dokonana na konto 

właściwego organu podatkowego przez Organizatora. 

 

 
 

6. PRZYZNAWANIE NAGRÓD 

 

6.1.  W Konkursie wyłanianych jest 15 (piętnastu) Zwycięzców. 

 

6.2.  Nagrody w Konkursie przyznawane są w terminie wskazanym w ust. 2.2. Regulaminu  

 

6.3.  Wyłanianie Zwycięzców Konkursu odbywa się w siedzibie Organizatora ze wszystkich 

prawidłowych zgłoszeń do Konkursu. 

 

6.4.  Nagrody w Konkursie przyznawane są przez trójosobową Komisję składającą się z 

przedstawicieli Organizatora i Klienta. 

 

6.5.  Komisja wyłaniając Zwycięzców bierze pod uwagę pomysłowość i kreatywność autora  

Rysunku Uczestników a także potencjał komercyjny narysowanego pluszaka. 

 

6.6. Komisja podejmuje decyzje większością głosów. 
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7. POWIADOMIENIE O WYGRANEJ, WYDAWANIE NAGRÓD I OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

 

7.1.  Każdy Zwycięzca, który uzyskał prawo do nagrody powiadamiany jest przez 

Organizatora dnia 27 listopada 2020 r  o wygranej. Zawiadomienie o wygranej 

następuje w formie wiadomości e-mail, wysłanej na adres poczty elektronicznej, z 

którego Uczestnik korzysta w Programie IKEA Family. 

 

7.2. Do wiadomości informującej o zwycięstwie Organizator prosi o podanie w formie 

zwrotnej wiadomości e-mail danych niezbędnych do wysyłki Nagrody, a także załącza 

formularz przeniesienia w imieniu dziecka autorskich praw majątkowych do 

zwycięskiego Rysunku, informując o możliwości złożenia oświadczenia w tej kwestii i 

o szczegółach z tym związanych. 

 

7.3.   Nieprzesłanie przez Zwycięzcę w terminie 7 dni od daty powiadomienia o wygranej 

danych adresowych umożliwiających wysłanie Nagrody powoduje, że Nagroda nie 

zostaje wydana i pozostaje w dyspozycji Organizatora. Zwycięzca może skontaktować 

się z Organizatorem na adres e-mail konkurs_IKEA@loyaltypoint.pl w celu ustalenia 

sposobu wydania Nagrody, z zastrzeżeniem, że brak kontaktu z Organizatorem do 31 

stycznia 2021 r. powoduje utratę prawa do nagrody. 
 

7.4.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez zwycięzcę błędnych danych 

osobowych, ani za zmianę tych danych przed odbiorem Nagrody. 

 

7.5.  Nagrody zostają wysłane do Zwycięzcy w formie przesyłek kurierskich na wskazany 

adres w terminie 7 dni od daty przesłania informacji o jakich mowa w ust. 7.2. W razie 

niemożliwości przesłania Nagrody z przyczyn dotyczących Zwycięzcy, traci on prawo do 

nagrody. 

 
7.6.  Zwycięskie Rysunki zostaną opublikowana na Stronie Konkursu do 15 grudnia 2020 r. 

 

8. DANE OSOBOWE 

 

8.1.  Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz 

ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 

1000).  

8.2.   Administratorem danych osobowych jest Klient. 
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8.3.   Dane przetwarzane będą w celu: 

a) przeprowadzenia konkursu oraz ewentualną obroną przed roszczeniami związanymi z 

konkursem, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie 

z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

8.4. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne dla realizacji Konkursu. 

8.5.  W ramach realizacji Konkursu, dane osobowe zostaną ujawnione podmiotom, które 

świadczą usługi dla lub w imieniu IKEA. W tym wypadku będzie to Organizator, 

dostawcy systemów informatycznych i usług wsparcia technicznego tych systemów 

oraz wyspecjalizowane agencje wykonujące w imieniu Klienta czynności związane z 

realizacją Konkursu. Podmioty te, zostaną zobowiązane do przetwarzania danych 

osobowych wyłącznie według wyraźnych wytycznych Organizatora oraz do zachowania 

ich poufności. 

8.6. W związku z wspomnianym ujawnieniem, dane osobowe mogą być dostępne dla 

podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ze względu 

na charakter wsparcia technicznego systemów informatycznych w IKEA. 

8.7.   Dane przetwarzane będą do momentu zakończenia Konkursu lub do spełnienia celów, 

o których Uczestnik został poinformowany wcześniej. 

8.8. Osobom, których dane zebrano na potrzeby przeprowadzenia Konkursu przysługuje 

prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, oraz do kontroli ich 

przetwarzania czy żądania wstrzymania ich przetwarzania oraz ich usunięcia, co może 

być równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. 

8.9. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z osobą 

odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w IKEA pod adresem 

prywatnosc@IKEA.com. 

8.10. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w IKEA znajdziesz 

na www.IKEA.pl/daneosobowe.  

8.11. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

(www.UODO.gov.pl).  

8.12. Administrator Danych Osobowych udostępnia zabrane dane osobowe Organizatorowi, 

który to staje się ich nowym Administratorem. Organizator jako nowy Administrator 

Danych Osobowych zgodnie z art. 14 RODO spełni obowiązek informacyjny wobec 

osób, których dane będzie przetwarzał we własnym celu. 

8.13. Organizator jako nowy Administrator Danych Osobowych przetwarzać będzie dane 

osobowe tylko i wyłącznie w celach: 

 

a) obrony przed roszczeniami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jako informacje 

niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 

b) wydanie nagrody oraz realizacji obowiązków podatkowych - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO, jako informacje niezbędne do wypełnienia obowiązków ciążących na 

Organizatorze. 



 7 

 

9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 

9.1.  Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy powinni 

zgłaszać na piśmie lub w formie wiadomości e-mail. 

 

9.2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu, 

datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, nazwę Konkursu, jak również 

dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. 

 

9.3. Reklamacje pisemne są zgłaszane na adres Organizatora Loyalty Point sp. z o.o.,                              

ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Zabawa to poważna 

sprawa. Konkurs rysunkowy.”, a reklamacje w formie wiadomości e-mail na adres 

konkurs_IKEA@loyaltypoint.pl. Reklamacje wysłane w formie wiadomości e-mail 

powinny być zatytułowane „Zabawa to poważna sprawa. Konkurs rysunkowy - 

reklamacja”. 

 

9.4.  Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania. O rozpatrzeniu 

reklamacji uczestnicy są powiadamiani pisemnie w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia 

pisemnie lub w formie wiadomości e-mail w zależności od sposobu w jaki została 

złożona reklamacja. 

 

9.5. Nieskorzystanie z procedury reklamacyjnej lub nieuwzględnienie roszczeń uczestników 

w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza prawa Uczestnika do 

dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym. 

 

 

10. PRAWA AUTORSKIE 

 

10.1. Twórcą Rysunku stanowiącego realizację zadania konkursowego w myśl ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz.1231) 

jest dziecko, którego przedstawicielem ustawowym jest Uczestnik, zgłaszający się do 

Konkursu. 

 

10.2. Zgłaszając się do Konkursu Uczestnik w imieniu dziecka oświadcza, że przysługują mu 

prawa autorskie do Rysunku, który zgłasza do Konkursu w zakresie niezbędnym do 

realizacji postanowień Regulaminu. 

 

10.3.  Rysunek nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, niczyich praw 

autorskich, praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich. 
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10.4.  Prawa majątkowe do Rysunku zgłoszonego w Konkursie nie są obciążone prawem osób 

trzecich. 

 

10.5.  Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie Rysunku na Stronie Konkursu. 

 

10.6. Uczestnik będący Zwycięzcą może przenieść na Klienta Autorskie Prawa majątkowe do 

Rysunku. W sprawie możliwości złożenia oświadczenia oraz szczegółów z tym 

związanych Zwycięzca informowany jest w wiadomości e-mail o jakiej mowa w ust. 7.2. 

 

10.7.  Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Rysunku powinno nastąpić do 4 

grudnia 2020 r., jest ono dobrowolne i nie ma wpływu na wydanie nagrody w 

Konkursie, jednak umożliwia przesłanie Rysunku przez Klienta do IKEA of Sweden 

Ab.  IKEA of Sweden Ab. z rysunków przesłanych przez IKEA z krajów, w których 

przeprowadza się konkursy na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie 

wybiera Rysunek na podstawie którego  zostanie zaprojektowany pluszak w 

oparciu o Rysunek. Brak przeniesienia autorskich praw majątkowych do Rysunku 

oznacza brak zgody Zwycięzcy na przesłanie Rysunku do IKEA of Sweden Ab i na 

wykorzystanie Rysunku jako podstawy do zaprojektowania pluszaka. 

  

10.8.   Treść oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych stanowi załącznik nr 

1 do Regulaminu.  

 

 

 

11.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

11.1.  Nagrody, do których uczestnicy utracili prawa z przyczyn wskazanych w niniejszym 

regulaminie pozostają w dyspozycji Organizatora. 

 

11.2.  W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące 

przepisy prawa polskiego.  

 

11.3.  Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestnika, 

co do którego istnieje podejrzenie, iż jego zgłoszenie do Konkursu narusza Regulamin, 

powszechnie obowiązujące zwyczaje lub zasady współżycia społecznego.   

 

11.4. Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu telefonicznego ze Zwycięzcami 

dotyczącego wydawania Nagród lub przeniesienia autorskich praw majątkowych do 

Rysunku. 
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11.5. Niniejszy regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, Klienta  

w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00-17:00 oraz na Stronie 

Konkursu.  

 

 


