
Regulamin Konkursu 
„#5 lat IKEA Lublin” 

zorganizowanego w dniach 17 stycznia – 24 lutego 2022 r. 
Postanowienia ogólne:  

1. 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”).  

2. Administratorem danych osobowych zebranych w związku z realizacją Konkursu jest 
IKEA Retail sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, Plac Szwedzki 3, 05-090 Raszyn. Dane 
osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją i 
przeprowadzeniem Konkursu, sporządzeniem dokumentacji podatkowej oraz w 
celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,  zgodnie z zapisami 
polityki prywatności IKEA, dostępnej na stronie www.IKEA.pl/daneosobowe.  

3. Organizator, w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, powołuje Komisję 
Konkursową, w skład której wejdą wyznaczeni pracownicy sklepu IKEA Lublin.  

Warunki udziału w Konkursie  

4. Konkurs będzie przeprowadzony na oficjalnym, lokalnym koncie sklepu IKEA na 
Instagramie (ikea.lublin) w dniach od 17.01.2022 r. od godziny 10:00, do dnia 
27.02.2022 r  do godziny 15:00.  

5. Czas trwania Konkursu dzieli się na etapy.   
a. Etap I – zbieranie zgłoszeń - rozpocznie się 17.01.2022 r. od godziny 10:00 i 

potrwa do 30.01.2022 r. do godziny 15:00;   
b. Etap II - wyłonienie finalistów - rozpocznie się 31.01.2022 r. od godziny 10:00 i 

potrwa do 7.02.2022 r. do godziny 15:00; 
c. Etap III – faza finałowa/głosowanie - rozpocznie się 8.02.2022 r. od godziny 

10:00 i potrwa do 22.02.2022 r. do godziny 15:00.  
6. Szczegółowy sposób wyłaniania finalistów i zwycięzców określony został w pkt. 19-25 

Regulaminu.  
7. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 

Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:  
a. Zapoznała się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść, oraz wyraża 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia 
Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;  

http://www.ikea.pl/daneosobowe
https://www.instagram.com/ikea.lublin/


b. Ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;  
c. Posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram;  
d. Wykona Zadanie Konkursowe.  

8. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba spełniająca warunki określone w 
pkt. 7 Regulaminu.  

9. Dokonując zgłoszenia w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie w 
formie InstaStories oraz posta na profilu ikea.lublin zgłoszonego zdjęcia 
(metamorfoza wnętrza z wykorzystaniem mebli i dekoracji z asortymentu IKEA - 
zdjęcie “przed” i “po”) w serwisie społecznościowym Instagram.  

10. Udział w Konkursie jest dobrowolny.  
11. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i 

pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy 
organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie 
najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej 
wymienionych osób.  

Zasady udziału w Konkursie 

12. W ramach Konkursu Uczestnik, wysyła w wiadomości bezpośredniej (DM – Direct 
Message) do profilu ikea.lublin dwa zdjęcia przedstawiające metamorfozę tego 
samego pomieszczenia mieszkalnego (zdjęcie wykonane przed metamorfozą i po 
metamorfozie) z wykorzystaniem asortymentu IKEA (Zadanie Konkursowe).   

13. Zdjęcia będą używane w postach publikowanych na profilu ikea.lublin na 
Instagramie oraz w relacjach InstaStory.  

14. Każdy Uczestnik może dokonać jednego zgłoszenia konkursowego.  
15. Uczestnik musi być autorem zgłoszonego zdjęcia. W przypadku uzasadnionych 

podejrzeń, iż praca zgłoszona nie jest samodzielną pracą, zgłoszenie takie zostanie 
wykluczone z udziału w Konkursie. 

16. Praca konkursowa nie może zawierać wizerunków Uczestnika lub osób trzecich. 
17. Zgłoszenia wysłane po terminie nie biorą udziału w Konkursie.  
18. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie 

wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:  
a. Nie działają we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie;  
b. Działają z fikcyjnego konta/profilu w serwisie Instagram;  
c. Tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;  
d. Naruszają regulamin serwisu Instagram;  
e. Użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uważane za obelżywe, 

treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, 
etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli 
dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.  

f. Naruszają zasady udziału w Konkursie zawarte w Regulaminie. 
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Wyłanianie Zwycięzców  

19. Po zakończeniu etapu zgłaszania prac, rozpocznie się etap wyłonienia finalistów 
oraz głosowania.   

20. Zgłoszenia przesłane w sposób określony w pkt. 12 zostaną ocenione przez Komisję 
Konkursową. Komisja oceni w szczególności pomysłowość, funkcjonalność i ogólną 
estetykę. 

21. Komisja Konkursowa dokona wyboru 9 (słownie: dziewięciu) Uczestników, którzy 
przejdą do kolejnego etapu głosowania. 

22. Dziewięć prac wyłonionych przez Komisję Konkursową, zostanie opublikowanych na 
profilu sklepu ikea.lublin na Instagramie, w formie posta. Użytkownicy Instagrama 
będą mogli oddać głos, klikając “serduszko” pod wybranym postem.  

23. Autorzy trzech metamorfoz z największą liczbą polubień zostaną nagrodzeni.  
24. W przypadku równej ilości głosów przyznaje się nagrody ex æquo.   
25. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni na InstaStories ikea.lublin w serwisie 

społecznościowym Instagram do dnia 24.02.2022 r., w formie posta na profilu 
ikea.lublin oraz formie artykułu na lokalnej stronie internetowej Sklep Lublin - IKEA. 

Nagrody  

26. Nagrodami w Konkursie są:   
a. Karta podarunkowa o wartości 1500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) brutto 

za zajęcie 1 miejsca;  
b. Karta podarunkowa o wartości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) brutto za 

zajęcie 2 miejsca;  
c. Karta podarunkowa o wartości 500 zł (słownie: pięćset złotych) brutto za 

zajęcie 3 miejsca.  
27. Do wskazanej powyżej nagrody w Konkursie Organizator przyznaje dodatkową 

nagrodę pieniężną na pokrycie zryczałtowanego podatku w wysokości 11,11% 
wartości danej nagrody. Nagroda pieniężna zostanie pobrana przez Organizatora 
na poczet w/w podatku.  

28. Zwycięzca, w związku z pkt. 27 Regulaminu, zobowiązany jest do podpisania 
Protokołu Odbioru Nagrody (wzór Protokołu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu) 
oraz do podania niezbędnych danych w celach podatkowych. 

29. W przypadku niepodpisania Protokołu i/lub nie podania niezbędnych danych w 
celach podatkowych, Nagroda nie zostanie wydana. 

30. Nagrody dla zwycięzców Konkursu nie podlegają wymianie na inną nagrodę, jak 
również na jej równowartość pieniężną.  

31. Termin otrzymania nagrody: zostanie ustalony bezpośrednio ze Zwycięzcami 
(Uczestnikami, których prace złożone w ramach Zadania Konkursowego uzyskały 
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największą liczbę głosów), nie później jednak niż w terminie 14 (słownie: czternastu) 
dni od ogłoszenia Zwycięzców Konkursu.  

32. Zwycięzca zobowiązany jest do osobistego odebrania nagrody w terminie 
ustalonym zgodnie z pkt 31 Regulaminu, w sklepie IKEA Lublin, Aleja Spółdzielczości 
Pracy 86, 20-147 Lublin oraz wypełnienia Protokołu Odbioru Nagrody. 

33. W przypadku nie odebrania Nagrody w wyznaczonym terminie, Nagroda przepada.  
34. Fundatorem Nagród jest Organizator.  
35. 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 Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma 
prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.  

Informacje osobiste i prawa autorskie:  

36. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać 
jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w 
szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.  

37. Uczestnik oświadcza, iż przysługują mu do wykonanego Zadania Konkursowego 
wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe 
nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej 
publikowana.  

38. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks Cywilny Organizator zastrzega z chwilą 
wydania Nagrody - nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie 
Zadania Konkursowego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony 
Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do 
nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:  

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną 
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór 
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 
egzemplarzy;  

c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz 
do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.  



39. Organizator uprawniony jest do opublikowania imienia (i/lub indywidualnej nazwy 
profilu zgłaszającego w serwisie Instagram) oraz zgłoszenia konkursowego (Zadanie 
Konkursowe) każdego uczestnika w mediach społecznościowych oraz innych 
kanałach komunikacji (w tym m. in. strona internetowa) powiązanych ze sklepem 
IKEA Lublin.   

Inne postanowienia:  

40. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z 
treścią Regulaminu i jego akceptacją.  

41. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy składać do lokalnego specjalisty ds. 
marketingu w Sklepie IKEA Lublin w formie pisemnej, w terminie 7 dni od daty 
ogłoszenia zwycięzcy Konkursu albo przesłać w tym terminie na adres e-mail: 
piotr.wojcik3@ingka.ikea.com  

42. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.  
43. Pisemna reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe tj. imię i nazwisko, adres, 

telefon oraz opis i powód reklamacji. Reklamacje rozpatruje Komisja powołana 
przez Organizatora Konkursu. Decyzja Komisji jest wiążącym i ostatecznym 
stanowiskiem Organizatora.  

44. Reklamacje będą rozpatrzone pisemnie w terminie 14 dni.  
45. Regulamin Konkursu dostępny jest w Sklepie IKEA Lublin w dziale marketingu.  
46. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie 

w trakcie trwania Konkursu. Informacja o zmienionych warunkach Regulaminu 
zostanie podana do wiadomości za pomocą odpowiednio oznaczonej relacji na 
InstaStories oraz w formie posta, z jednoczesnym podaniem odniesienia do pełnej 
treści zmienionego Regulaminu. Zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez 
wpływu na prawa nabyte przez uczestnika Konkursu przed wejściem w życie zmian 
w Regulaminie.  

47. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, 
przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związany.  

48. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest 
Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z 
odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.  

Lublin, dnia 12 stycznia 2022 r. 

  



Załącznik nr 1 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA NAGRODY 
W KONKURSIE „#5 lat IKEA Lublin” 

ZORGANIZOWANYM W DNIACH 17 stycznia – 24 lutego 2022 r. 

Potwierdzam odbiór nagrody rzeczowej w postaci Karty Podarunkowej  o wartości 
.................. zł (brutto) 

Przyjmuję do wiadomości, że moja nagroda pieniężna w kwocie ............... zł zostanie 
wpłacona przez IKEA do Urzędu Skarbowego tytułem należnego podatku dochodowego. 

Data:…………………  

Podpis Zwycięzcy:……………………..  

Imię i nazwisko zwycięzcy: ………………………….  

Adres: ………………………………………………...  

PESEL:…………………..  

Podpis osoby reprezentującej IKEA:  

……………………………  


