
Regulamin akcji ”Baw się z nami całe lato” 

 

”Baw się z nami całe lato” to akcja organizowana na terenie sklepu IKEA Retail Sp. z 

o.o. (sklep IKEA Wrocław). Celem akcji jest nagrodzenie w formie drobnych upominków 

dzieci które odwiedzą sklep Ikea Wrocław. 

Organizatorem Konkursu jest sklep IKEA Wrocław ul. Czekoladowa 5a,  

55-040 Kobierzyce („Organizator”) 

1. Uczestnicy 

Uczestnikami akcji są dzieci do 10 roku życia. ”Jeśli dziecko jest bardzo małe i ma 
trudności z samodzielnym wzięciem udziału w akcji w jego imieniu występują 
opiekunowie, którzy mogą za dziecko zbierać punkty i wymieniać je na nagrody”. 
Wszelkie sytuacje sporne rozstrzyga Kierownik Zmiany na miejscu w sklepie IKEA 
Wrocław. 

2. Uczestnictwo w akcji 

Uczestnictwo w akcji jest dobrowolne i ogranicza się tylko do dzieci wyrażających taką 
chęć samodzielnie lub w wyniku zadanego pytania. Zgoda ta może być także wyrażona 
przez opiekunów. 

Potwierdzeniem uczestnictwa jest karta uczestnika ”Baw się z nami całe lato” . 

Karta uczestnika ”Baw się z nami całe lato”   

wydawana jest nieodpłatnie każdej osobie (ilość Kart jest ograniczona),  która wyrazi 
taką chęć, może ona także być dystrybuowana poprzez wolnostojące, ogólnie 
dostępne, zlokalizowane na terenie sklepu IKEA Wrocław stojaki. 

Karta uczestnika posiada miejsca do wypełnienia przeznaczone dla uczestnika akcji 
oraz pola przeznaczone na pieczątkę dokumentującą uczestnictwa w danej akcji (6 pól). 

Każdy uczestnik, który przyjdzie do sklepu IKEA Wrocław otrzyma pieczątkę 
potwierdzającą przybycie.  

Każdy uczestnik może również zdobyć pieczątki dzięki uczestnictwie w przygotowanych 
przez Ikea Wrocław warsztatach, trwających w trakcie czasu akcji.  



W przypadku zebrania określonej liczby pieczątek  

(2 pieczątki, 4 pieczątki, 6 pieczątek) uczestnik otrzymuje drobne upominki. 

Pieczątki można otrzymać na dziale mebli dziecięcych w IKEA Wrocław. 

Karta klubowicza jest niezbędna i konieczna do odebrania nagrody. 

Zgubienie karty klubowicza powoduje utratę prawa do odbioru nagrody. 

Nagrody można odebrać w Dziale Obsługi Klienta w IKEA Wrocław. 

3. Nagrody 

Nagrodami są produkty/usługi wybrane prze kierownictwo sklepu IKEA Wrocław 

Odbiór nagród dokumentowany jest drukiem  

„ PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA NAGRODY W KONKURSIE” 

4. Ramy czasowe akcji 

Wydawanie Kart klubowicza od 04.06.2022 do 01.08.2022 

Odbiór nagrody od 04.06.2022 do 01.09.2022 

5. Postanowienia końcowe 

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

Produkty odbierane w formie nagród podlegają wszystkim obowiązującym  w IKEA 
zasadom dotyczącym reklamacji jakościowych. 

Produkty odbierane w formie nagród nie podlegają zasadom dotyczącym 
zwrotów/wymianie zakupionych towarów zakupionych w IKEA 

Regulamin promocji dostępny jest w Sklepie IKEA w Dziale Obsługi Klienta, oraz na 
stronie internetowej IKEA.pl/Regulaminy. 

 

Wrocław, dnia 04.06.2022 


