
REGULAMIN KONKURSU 

 

„Opiekunowie naszej planety” 

Czas trwania od 04.01.2021. do 20.01.2021. 

 

1.  Postanowienia ogólne:  

1.1. Nazwa konkursu „Opiekunowie naszej planety”. 

1.2. Organizatorem konkursu jest 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, wpisana 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 („Organizator”).  

1.3. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także 
nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).  

1.4  Konkurs jest ogłaszany i prowadzony za pośrednictwem sieci Internet, na terytorium Polski. 
Konkurs jest ogłaszany i przeprowadzony na profilu pl-pl.facebook.com/IKEApl/ na portalu 
społecznościowym Facebook (dalej jako „Portal Facebook”). 

 

2.  Warunki uczestnictwa w konkursie 

2.1. Zgłoszenia konkursowe można publikować od 04.01.2021. do 20.01.2021r. Wyniki konkursu 
ogłoszone zostaną do 08.02.2021r. do godziny 17.00 na profilu pl-pl.facebook.com/IKEApl/  w serwisie 
Facebook. 

 2.2. Miejsce przeprowadzenia konkursu – Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej. Osoby chcące wziąć udział w konkursie nadsyłają prace konkursowe za pomocą komentarzy 
na fanpage www.facebook.com/IKEApl pod postem konkursowym umieszczonym na profilu 
(www.facebook.com/IKEApl) 

2.3. W Konkursie mogą wziąć udział  pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do 
czynności prawnych, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoby niepełnoletnie, które 
ukończyły 13 rok życia, mogą brać udział w Konkursie tylko za pisemną zgodą swoich rodziców lub 
opiekunów prawnych. 

2.4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:   

a. posiadanie aktywnego konta na portalu Facebook  



b. realizacja zadania konkursowego określonego w szczegółowych zasadach konkursu w pkt.3 
niniejszego Regulaminu.   

c. przynależność do programu lojalnościowego IKEA Family 

d. dokonanie zakupów w IKEA w terminie od 04.01.2021 do 20.01.2021r.  

2.5. W trakcie trwania Konkursu, jeden Uczestnik może wielokrotnie wziąć w nim udział, ale może 
wygrać tylko jedną Nagrodę . 

2.6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, osoby 
obsługujące Konkurs oraz inne podmioty bezpośrednio zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu, 
a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (małżonkowie, dzieci, rodzice, 
rodzeństwo). Organem dokonującym weryfikacji zgłoszeń konkursowych oraz decydującym o 
przyznaniu nagród, o których mowa w pkt. 4 Regulaminu jest Komisja. Komisja rozstrzyga wszystkie 
wątpliwości związane z Konkursem.   

2.7. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu 
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych oraz dokonania wyboru zwycięzców, 
Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane 
przez Organizatora 

2.8. Czas nadesłania pracy konkursowej jest rejestrowany na stronie facebook.com. 

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

2.10. 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:  

a) nie zgłaszają  Zadania Konkursowego osobiście, ale przez osoby trzecie;  

b) nadsyłają Zadanie Konkursowe niezwiązane z tematyką Konkursu  

c) nadeślą Zadanie Konkursowe zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, 
brutalne, agresywne, wulgarne obraźliwe wobec osób trzecich lub dla Organizatora,  

d) naruszają prawa osób trzecich, jak również, gdy Zadanie Konkursowe będzie  przedstawiać lub 
opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub 
zwierząt;  

 

 

 

 



3. Szczegółowe zasady konkursu:  

3.1. Zadanie konkursowe polega na dodaniu zdjęcia lub filmu i opisu, który przedstawia, jak dzięki 
produktom IKEA dbasz o planetę oraz umieszczeniu ich pod postem o tematyce konkursowej na 
profilu www.facebook.com/IKEApl. 

Treść postu konkursowego: Między 4-20.01.2021 r. zrób zakupy w IKEA i pokaż jak dzięki naszym 
produktom dbasz o planetę. Dodaj zdjęcie lub film pokazujący Twoją troskę o Ziemię w komentarzu 
pod tym postem. 10 najbardziej pomysłowych prac otrzyma nagrodę - kartę podarunkową do IKEA o 
wartości nawet 1000 zł. 

3.2. Uczestnik konkursu zobowiązany jest udostępnić wykonane zdjęcie lub film na portalu 
społecznościowym Facebook w komentarzu pod postem konkursowym. 

3.2. Wysyłając zgłoszenie osoba wskazana w pkt 2.3, po akceptacji warunków, o których mowa w pkt 
2 staje się uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”). 

3.4. Komisja konkursowa nie będzie brać pod uwagę zgłoszeń, które są obraźliwe, wulgarne czy nie 
nawiązują do tematu zadania konkursowego.   

3.5. Uczestnik zgłaszający pracę konkursową do Konkursu oświadcza, że przysługują mu autorskie 
prawa osobiste i majątkowe do zgłoszonej pracy konkursowej, bez żadnych ograniczeń lub obciążeń 
na rzecz osób trzecich i że jest twórcą pracy konkursowej jak i poszczególnych jej elementów w 
rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Zgłoszenie pracy 
w niniejszym Konkursie jest uznawane za potwierdzenie powyższej okoliczności przez Uczestnika.  

3.6. Uczestnik Konkursu w chwili dokonywania zgłoszenia pracy konkursowej przenosi bezpłatnie na 
rzecz Organizatora, na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do 
nieograniczonego i bezterminowego korzystania i rozporządzania pracą konkursową (lub jej częścią), 
w tym do jej rozpowszechniania, także dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu i 
wykorzystywaniem prac konkursowych w celach marketingowych związanych promowaniem 
działalności Organizatora.   

3.7. Dane uczestników konkursu zwycięskich prac będą weryfikowane przy osobistym odbiorze 
nagrody w sklepie IKEA Targówek znajdującym się na ulicy ul. Malborska 51, 03-286 Warszawa, za 
pomocą dowodu tożsamości.  

3.8. Wszystkie przesłane zgłoszenia mogą zostać zamieszczone przez Organizatora na Fanpage 
www.facebook.com/IKEApl na Facebooku. 

3.9. W Konkursie zostanie nagrodzone 10 zgłoszeń, które wybierze Komisja powołana przez 
Organizatora. 

 

4. Nagroda:   

4.1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator – IKEA Retail Sp. z o.o. 

4.2. Jednemu Uczestnikowi Konkursu może być przyznana maksymalnie jedna nagroda.   

https://www.bing.com/local?lid=YN7998x5661805768069082248&id=YN7998x5661805768069082248&q=Ikea+Food+Resaurant&name=Ikea+Food+Resaurant&cp=52.30521011352539%7e21.08336067199707&ppois=52.30521011352539_21.08336067199707_Ikea+Food+Resaurant
http://www.facebook.com/IKEApl


4.3. Nagrodami w Konkursie są: dla 1 jednej osoby karta podarunkowa IKEA o wartości 1000 zł (jeden 
tysiąc złotych), dla 2 osób karta podarunkowa IKEA o wartości 500 zł (pięćset złotych), dla kolejnych 7 
zgłoszeń karty podarunkowe o wartości 200 zł (dwieście złotych), które według oceny jury 
zaproponowały najciekawsze odpowiedzi na pytanie konkursowe.   

4.4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy Uczestnik Konkursu konkursu spełnia 
Warunki Udziału w konkursie. Weryfikacji danych (nr karty IKEA Family, numer paragonu/numer 
zamówienia) dokonuje się poprzez prośbę o ich udostępnienie kierowaną do wybranych 
Uczestników w wiadomości prywatnej w serwisie Facebook. Warunkiem odebrania nagrody jest 
przesłanie w/w danych w terminie 48 godzin od daty otrzymania wiadomości od Organizatora. 
Uczestnik, który nie spełnił tego wymogu, nie może rościć sobie prawa do nagrody. 

4.4. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage 
www.facebook.com/IKEApl na portalu społecznościowym Facebook w dniu 8.02.2021. Organizator za 
pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie Facebook skontaktuje się ze Zwycięzcami w celu 
ustalenia szczegółów odbioru Nagrody. W przypadku konta Zwycięzcy, które nie posiada imienia i 
nazwiska Organizator poprosi o dane osobowe w prywatnej wiadomości w serwisie Facebook. 

4.5. Nazwiska zwycięzców Konkursu będzie dostępne na profilu https://www.facebook.com/IKEApl w 
serwisie Facebook.com. Dane zwycięzców będą dostępne w następującym formacie: Imię i nazwisko. 
Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych na 
profilu https://www.facebook.com/IKEApl w serwisie Facebook. 

4.6. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść praw do otrzymania nagrody na osoby trzecie.   

4.7. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani 
otrzymania pełnego lub częściowego ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.   

4.8. Odbiór nagrody odbywa się osobiście w sklepie IKEA Targówek. Każdy obdarowany podczas 

odbioru nagrody jest zobowiązany podpisać protokół przekazania (zał.1). 

4.9. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy odmówi przyjęcia nagrody. 

4.10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez zwycięzcę błędnych danych 
osobowych, ani za zmianę tych danych przed odbiorem nagrody.   

 

5. Przetwarzanie danych osobowych i prawa autorskie  

5.1  Administratorem danych osobowych zebranych w ramach Konkursu jest Organizator.   

5.2. Dodatkowe informacje nt. ochrony danych osobowych można uzyskać na stronie 
www.IKEA.pl/daneosobowe lub kontaktując się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem 
prywatnosc@ikea.com.  

5.3. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu wyłącznie doraźnie, w celu 
dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w celu 
poinformowania o wygranej oraz wydania nagród. Dane te są przechowywane przez Organizatora 
tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną 

http://www.facebook.com/IKEApl
https://www.facebook.com/IKEApl
https://www.facebook.com/IKEApl
mailto:prywatnosc@ikea.com


usunięte, chyba że Organizator ma prawo przetwarzać dane uczestnika Konkursu także na innej 
podstawie. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania. Uczestnicy 
podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania 
możliwości wzięcia udziału w Konkursie. 

5.4. Uczestnicy mają prawo wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania oraz żądania usunięcia. 

5.5. Akceptując Regulamin Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie przysłanego 
zgłoszenia na profilu https://www.facebook.com/IKEApl. Uczestnik zamieszczający zgłoszenie 
publikuje je na własne ryzyko i we własnym imieniu, i ponosi odpowiedzialność za ewentualne 
naruszenie praw osób trzecich wynikające z zamieszczenia zgłoszenia na 
https://www.facebook.com/IKEApl, w szczególności praw autorskich. 

 

6. Inne postanowienia:   

6.1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się klienta z treścią 
niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.   

6.2. Regulamin Konkursu dostępny jest na profilu profilu https://www.facebook.com/IKEApl w 
serwisie społecznościowym Facebook oraz w formie pisemnej w  sklepie IKEA Targówek. 

6.3. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy składać w formie pisemnej należy składać 
listownie na adres IKEA Targówek, ul. Malborska 51, 03-286 Warszawa. W przypadku przesłania 
reklamacji za pośrednictwem poczty decyduje data nadania pisma w urzędzie pocztowym;  

6.4. Pisemna reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe z uczestnikiem Konkursu tj. imię i 
nazwisko, adres, telefon oraz opis i powód reklamacji. Reklamacje rozpatruje Komisja. Decyzja Komisji 
jest wiążącym i ostatecznym stanowiskiem Organizatora.   

6.5. Reklamacje będą rozpatrzone pisemnie w terminie 14 dni.   

6.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego.   

6.7. Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania Konkursu. 
Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej na profilu IKEApl w 
serwisie społecznościowym Facebook. 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.  

 

7. Dodatkowe postanowienia  

7.1. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19. 11. 2009 o grach 
hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.) 

https://www.facebook.com/IKEApl
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7.2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez 
Facebook. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu. Facebook jest 
znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 


