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Regulamin konkursu 

„IKEA Kraków – Metamorfoza kuchni” 

 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu „IKEA Kraków – Metamorfoza kuchni” (dalej: „Konkurs”) jest 

Heureka Huge Idea sp. z o.o. sp. k. z siedzibą ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, wpisana 

do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000320050,  

NIP: 525-24-44-319, której komandytariuszem jest VML Europe Holding sp. z o.o. z siedzibą  

w Warszawie (kod pocztowy: 02-792), przy ul. Adama Branickiego 17, z kapitałem zakładowym 

w wysokości 5.600,00 PLN, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  

pod numerem KRS0000460206, o numerze NIP: 6793092074 (dalej: „Organizator”).  

 

2. Organizator działa na zlecenie spółki IKEA Retail Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, Plac Szwedzki 

3, 05-090 Raszyn, z kapitałem zakładowym w wysokości 20.000.000,00 PLN, wpisanej  

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000091681, REGON: 010577890, NIP: 527 010 33 85 (dalej: „IKEA”). 

 

3. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także 

nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”). 

Regulamin jest wiążący dla Organizatora, IKEA oraz Uczestników Konkursu, reguluje prawa  

i obowiązki Organizatora, IKEA oraz Uczestników Konkursu. 

 
4. Konkurs jest ogłaszany w Punkcie IKEA w Centrum Handlowym M1 Kraków na billboardach oraz 

w prasie. 
 
5. Administratorem danych osobowych zebranych na potrzeby Konkursu jest IKEA. Przetwarzanie 

danych osobowych w ramach realizacji Konkursu odbywa się na zasadach przedstawionych 
w Polityce Prywatności IKEA, pod adresem www.IKEA.pl/daneosobowe.  

 

§ 2 Warunki udziału w Konkursie 

 

1. Konkurs składa się z dwóch etapów: 
 
I Etap przeprowadzony zostanie w Punkcie IKEA w Centrum Handlowym M1 Kraków, Aleja 
Pokoju 67, 31-580 Kraków („Punkt IKEA”) od 2 listopada 2019 roku do 30 listopada 2019 r.  
w  godzinach 09:00-21:00 z wyłączeniem niedziel niehandlowych. 
 
II Etap przeprowadzony zostanie w mieszkaniach Laureatów I Etapu w dniach od 1 stycznia 
2020 r. do 28 lutego 2020  r. 

 
2. W Konkursie mogą wziąć udział tylko pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność  

do czynności prawnych, które posiadają miejsce stałego zamieszkania w Krakowie, na terenie 
dzielnic: Nowa Huta, Bieńczyce, Czyżyny, Mistrzejowice oraz osiedla Dąbie dzielnicy Grzegórzki. 
 

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz IKEA, oraz 
innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i realizacji Konkursu  
na zlecenie Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo. 
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4. Udział w konkursie jest dobrowolny i nie jest uzależniony od dokonania zakupów w sklepie IKEA.  
 

5. Ogólne warunki wzięcia udziału w Konkursie: 
 

a) odwiedzenie Punktu IKEA w dniach od 2 listopada 2019 r. do 30 listopada 2019 r.  
w godzinach 09:00 – 21:00 z wyłączeniem niedziel niehandlowych i zgłoszenie podczas 
takiej wizyty swojej kuchni do Konkursu poprzez wypełnienie formularza konkursowego  
dostepnego w Punkcie IKEA wraz z odpowiedzią na Pytanie konkursowe i przekazanie  
go pracownikowi Punktu IKEA. 

b) wyrażenie zgody na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie.  
 
6. Jeden Uczestnik może tylko jeden raz wypełnić formularz konkursowy. Ponadto niezależnie  

od liczby domowników w gospodarstwie domowym każda kuchnia może zostać zgłoszona  
do konkursu tylko jeden raz oraz kuchnia musi znajdować się na terenie wymienionych w par. 
2 pkt. 2 dzielnic.  
 

7. W przypadku zgłoszenia tej samej kuchni przez więcej niż jednego Uczestnika, w Konkursie 
bierze udział tylko pierwsze zgłoszenie. 
 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do prowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu oraz 
działań podejmowanych w nim przez Uczestników Konkursu na każdym jego etapie. 
 

9. Organizator zastrzega sobie prawo nie brania pod uwagę zgłoszeń lub do wykluczenia z udziału 
w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub 
Regulaminem Konkursu, w szczególności Uczestników, którzy nie spełniają wymogów 
określonych w § 2 ust. 3 Regulaminu.  
 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników Konkursu 
postanowień Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu 
wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego 
Uczestnika Konkursu wymogów określonych w niniejszym paragrafie. 

 

§ 3 Wyłanianie Laureatów 

 

1. Po zakończeniu I Etapu, Komisja Konkursowa wyznaczona przez Organizatora, w której skład 
wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz IKEA, wyłoni 30 Laureatów, którzy otrzymają 
Nagrody drugiego stopnia w Konkursie oraz zostaną zakwalifikowani do II Etapu Konkursu. 
Komisja wybierze Laureatów spośród Uczestników, których odpowiedzi na pytania zadane  
w formularzu konkursowym będą zdaniem Komisji najbardziej kreatywne i pomysłowe. 
  

2. Laureaci I Etapu zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub mailową, zgodnie z danymi 
kontaktowymi podanymi przez nich w formularzu konkursowym, nie później niż w dniu 19 
grudnia 2019 r.  

 
3. Brak możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego przez Organizatora z Laureatem I Etapu  

w dniach od 15 grudnia 2019 r. do 18 grudnia 2019 r. mimo podjęcia co najmniej dwóch prób 
kontaktu oznacza rezygnację takiego Laureata z udziału w Konkursie oraz II Etapie, a także 
rezygnację z Nagrody drugiego stopnia. Wówczas w terminie do 19 grudnia 2019r. Organizator 
może przyznać tytuł Laureata I Etapu oraz Nagrodę kolejnej osobie wyłonionej przez Komisję 
zgodnie z kryteriami określonymi w ust. 1 powyżej o ile spełni ona wszelkie wymagania 
określone Regulaminem. Ostateczna lista Laureatów I Etapu zostanie ogłoszona 20 grudnia 
2019 na stronie ikea.pl/krakow.  

 
4. Warunkiem wzięcia udziału w II Etapie Konkursu przez laureatów I Etapu Konkursu jest:  

 

a) wyrażenie zgody na wizytę ekspertów IKEA w mieszkaniu Laureata I Etapu, 
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b) wyrażenie zgody na zrobienie zdjęć obecnego stanu kuchni Laureata I Etapu, 

c) udzielenie odpowiedzi na Pytania Konkursowe. 
 
5. W II etapie Konkursu Komisja Konkursowa w dniach 1.01.2020 – 28.02.2020 r. ( po ówczesnym 

potwierdzeniu terminu z Laureatem) odwiedzi Laureatów I Etapu, obejrzy kuchnie w ich 
mieszkaniach, przeprowadzi z nimi wywiady utrwalając je na filmach i zdjęciach, a Laureaci  
I Etapu wypelnią kwestionariusze zawierające Pytanie Konkursowe II Etapu. 
 

6. Po zakończeniu II Etapu, Komisja Konkursowa, wyłoni 3 Laureatów Nagród Głównych. Kryterium 
wyboru będzie ocena przez Komisję odpowiedzi na Pytania Konkursowe udzielonych przez 
uczestników II Etapu jako najbardziej kreatywne i pomysłowe z uwzględnieniem dokumentacji 
kuchni przygotowanych przez ekspertów IKEA. 
 

7. Laureaci Nagrody Głównej zostaną ogłoszeni do 9 marca 2020r. na stronie ikea.pl/krakow oraz 
powiadomieni drogą telefoniczną lub mailową, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi  
w formularzu konkursowym. 

 

§ 4 Nagrody 

 

1. Nagrodami w Konkursie są: 
 

a) Nagrody drugiego stopnia przyznane Laureatom I Etapu: 30 (trzydzieści) nagród w postaci 
wykonanych przez IKEA indywidualnych projektów nowej kuchni z IKEA oraz 
zakwalifikowania do Etapu II Konkursu. Każdy Laureat nagrodzony Nagrodą drugiego stopnia 
otrzyma 1 wersję projektu nowej kuchni z IKEA.  

 
b) Nagrody Główne: 3 (trzy)  nagrody w postaci Metamorfozy kuchni z IKEA,  

każda o maksymalnej wartości 14.000,00 PLN (czternaście tysięcy złotych) łącznie  
z VAT każda, na które składają się:   

 
i) meble, dodatki oraz AGD z oferty IKEA o łącznej wartości 9.000,00 PLN (dziewięć tysięcy 

złotych) łącznie z VAT każda, 
ii) montaż i prace remontowe w kuchni (pomiarowanie pomieszczenia, adaptacja, 

przeniesienie przyłączy, malowanie ścian, montaż paneli ściennych IKEA, projekt 
aranżacji mebli IKEA (do wyboru z 3 przedstawionych propozycji) oraz materiały 
budowlane (farba, gładź, flizy itp.) o wartości  5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) łącznie 
z VAT według standardowej wyceny wykonawcy współpracującego z IKEA.  

iii) Przekroczenie wskazanego w § 4 pkt 1b budżetu wynikające z życzenia Laureata  będzie 
się wiązało z dopłatą przez Laureata różnicy w kwocie przyznanej nagrody.  

 

2. Warunkiem otrzymania przez Laureata Nagrody Głównej jest: 

 

a) podpisanie Protokołu odbioru Nagrody stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu, gdzie należy przekazać informacje niezbędne do wydania i rozliczenia 

podatkowego nagrody oraz obsługi ewentualnych reklamacji (imię i nazwisko, adres 

zamieszkania, PESEL, właściwy Urząd Skarbowy); 

b) wyrażenie zgody na Metamorfozę kuchni z IKEA zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. 

1b Regulaminu oraz wytycznymi ekspertów IKEA. Metamorfoza będzie realizowana przez 

IKEA w terminie uzgodnionym z Laureatem, nie później niż do 30 czerwca 2020 r.; 

c) wyrażenie zgody na zrobienie zdjęć stanu kuchni przed i po Metamorfozie kuchni; 

d) wzięcie udziału w nagraniu filmu video połączonego z udzieleniem wywiadu dotyczącego     

Metamorfozy kuchni. 

 
3. W przypadku rezygnacji przez Laureata z Nagrody Głównej lub niespełnienia warunków 

określonych w par. 4 pkt. 2, Zwycięzca traci prawo do Nagrody Głównej,  
a Organizator może przyznać Nagrodę Główną innemu Laureatowi I Etapu.  
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4. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwa zmiana 

lokalizacji realizacji nagrody. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody ani jej zamiany 
na inną nagrodę jak również na jej równowartość pieniężną. Nie jest możliwa rezygnacja z części 
Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. 
Możliwa jest rezygnacja przez Laureatów I Etapu  oraz Laureata II Etapu z całości Nagrody  
bez prawa do żadnych rekompensat, odszkodowań czy wynagrodzenia.  
 

5. Do Nagród dodane są dodatkowe nagrody pieniężne na pokrycie zryczałtowanego podatku  
w wysokości 11,11% wartości danej Nagrody. Takie nagrody pieniężne są częścia Nagrody 
drugiego stopnia i Nagrody Głównej i nie zostaną wydane Laureatom, lecz zostaną odprowadzone 
przez IKEA na poczet należnego podatku od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 

6. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w konkursie w przypadku uzasadnionego 
podejrzenia złamania Regulaminu lub podejmowania przez Uczestnika - działań niezgodnych  
z zasadami fair play. W takim przypadku Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika 
dopuszczającego się naruszeń na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia 
Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania statusu Laureata I Etapu lub Laureata II 
Etapu, a nawet Nagród.. Organizator wówczas może przyznać status Laureata I Etapu lub 
Laureata II Etapu oraz Nagrodę kolejnej osobie wyłonionej przez Komisję, o ile spełni ona 
wszelkie wymagania określone Regulaminem. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie 
z Regulaminem. 

 

§ 5 Prawa autorskie  

 
1. W przypadku otrzymania jednej z 3 nagród Głównych Laureat II Etapu Konkursu wyraża zgodę 

na wzięcie udziału w filmie video oraz udzielenie wywiadu (§ 4 ust. 2 c,d Regulaminu) i udziela 
Organizatorowi wyłącznej licencji do korzystania z przedmiotów praw autorskich oraz swojego 
wizerunku zawartych w tym filmie, bez ograniczeń terytorialnych z prawem do udzielania 
sublicencji – w tym w szczególności na IKEA, na czas nieokreślony, na następujących polach 
eksploatacji: 
 

a) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką w tym w szczególności techniką drukarską; 
b) wprowadzenie do obrotu; 
c) wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych 

materiałów reklamowych (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych 
rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów 
reklamowych, w tym umieszczanie w dowolnej przestrzeni sklepu IKEA w Krakowie, poprzez 
ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w punkcie a) powyżej, oraz 
wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, użyczenie, a także publiczne 
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym; 

d) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet, w tym na stronie internetowej IKEA 
ikea.pl oraz na profilach IKEA w Serwisie Instagram, na Portalu Facebook oraz YouTube, 
poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, 
wytworzonych egzemplarzy; 

e) rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części, nadawanie za pomocą 
wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem 
satelity, wystawienie, wyświetlenie, publiczne odtworzenie, publiczne wykonanie, 
nadawanie w sposób równoczesny i integralny z inną organizacją lub podmiotem radiowym 
lub telewizyjnym, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć  
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

 

2. W ramach powyższej zgody Laureat II Etapu wyraża także zgodę na to, że utwór zawarty  
w zgłoszeniu konkursowym może być wykorzystany przez Organizatora w dowolny sposób, 
przetworzony, rozpowszechniony w całości lub w części, w połączeniu z innymi dziełami, może 
zostać zmieniony, opracowany, w szczególności w celu promocji i reklamy działalności IKEA,  
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w tym w formie plakatów, folderów, reklam audiowizualnych. Uczestnik z chwilą zgłoszenia 
pracy do konkursu wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzanie opracowaniem utworu 
uczestnika (zgoda na wykonywanie praw zależnych), z prawem do dalszego upoważnienia  
do wykonywania praw zależnych. 
 

3. Organizator (a na podstawie sublicencji także IKEA) upoważnieni są do wykorzystania utworu 
w sposób anonimowy, a także poprzez wskazanie imienia oraz wieku autora danej pracy 
konkursowej.  

 

 

§ 6 Reklamacje 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników 
Konkursu na adres: Heureka Huge Idea sp. z o.o. sp. k., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. 

 
2. Reklamacja powinna zawierać: 

 

a) dopisek na kopercie: „Reklamacja – Konkurs IKEA Kraków – Metamorfoza kuchni”; 
b) wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego 

nr tel. komórkowego); 
c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji; 
d) podpis reklamującego. 
 

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich 
wpłynięcia. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie 
pisemnej listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru. W przypadku odmowy 
przyjęcia bądź nieodebrania przesyłki przez osobę składającą, reklamację uznaje się  
za dostarczoną. 
 

4. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza 
uprawnień́ Uczestnika Konkursu do dochodzenia swoich roszczeń́ na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa w tym wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego. 

 
5. Uczestnik Konkursu ma prawo zwrócenia się o pomoc do organizacji konsumenckich (Miejscowy 

lub Powiatowy Rzecznik Konsumenta). 
 

§ 10 Postanowienia końcowe  

 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej IKEA.pl/krakow, w Punkcie IKEA  
w Centrum Handlowym M1 Kraków oraz w siedzibie Organizatora. Pytania dotyczące przebiegu 
konkursu, jak również wątpliwości dotyczące regulaminu można kierować drogą mailową  
na adres konkurs_IKEA@vml-ponad.com.  
 

2. Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania Konkursu. 
Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na Stronie Konkursowej. Wprowadzone 
zmiany obowiązują od daty ogłoszenia zmienionego Regulaminu, zgodnie ze zdaniem 
poprzednim. Data zmiany Regulaminu zostanie wskazana również w treści Regulaminu. Zmiany 
niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do osób, które przystąpiły do konkursu przed 
datą wprowadzenia zmiany. 

 
3. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa. 
 

4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy 
prawa. 
 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.11.2019r. 

mailto:konkurs_IKEA@vml-ponad.com
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Załącznik nr 1  

 

Protokół odbioru Nagrody 

 

 

 

Protokół odbioru Nagrody w Konkursie IKEA Kraków – Metamorfoza kuchni 

 
 

____________________________________ 

Imię i  nazwisko Zwycięzcy 

 
 

____________________________________ 

Adres zamieszkania Zwycięzcy 

 
 

____________________________________ 

PESEL 

 
                                                  ____________________________________ 

Adres urzędu skarbowego 

 
 

____________________________________ 

 
Data, podpis 

 
 
 

Zdjęcie kuchni po metamorfozie stanowiącej nagrodę w Konkursie – w załączeniu 
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