Losíkova akadémia | Pravidlá

Losíkova akadémia je akcia pre deti členov IKEA Family vo veku do 15 rokov.
Jedenkrát za mesiac na webovej stránke ikea.sk/losik pridáme edukačný materiál o trvalej udržateľnosti a ďalších témach
formou „lekcie“. Deti si môžu prečítať a preštudovať obsah lekcie na webe. Na konci každej lekcie je krátky test, ktorý si
môžete stiahnuť a vytlačiť. Deti si v ňom overia svoje znalosti, odpovede na 4 otázky a vymaľujú tématický obrázok. Za
správne vyplnený a vymaľovaný test ich čaká odmena!

Ako získať odmenu v losíkoch?
Členovia IKEA Family prídu spolu so svojím dieťaťom do obchodného domu IKEA a prinesú vyplnený test najneskôr do
2 mesiacov po zverejení lekcie na webe. Test odovzdajú v Detskom kútiku (alebo pracovníkovi infopultu hneď pri vchode, ak
je Detský kútik uzavretý) a na vyžiadanie predložia svoju kartu IKEA Family. Odovzdávania testu sa musí zúčastniť aj dieťa,
ktoré test vyplnilo. (Prítomnosť dieťaťa nie je potrebná v prípade, že platia bezpečnostné obmedzenia kvôli covid-19).
Za každú správnu odpoveď dieťa dostane jeden losík. Odmenu v losíkoch môže dieťa získať za jeden test k jednej
lekcii iba raz.
Nie je možné dostať losíkov za testy, ktoré boli zverejnené na webe viac než pred dvoma mesiacmi. Presné dátumy
odovzdania sú vždy uvedené v záhlaví testu.

Test je považovaný za správne vyplnený v prípade, ak:
•

Je vytlačený (nestačí ho iba zobraziť v digitálnej podobe).

•

Obrázok v teste je vymaľovaný (všetky tvary sú vymaľované, a to najmenej dvoma farbami).

•

Aspoň jedna odpoveď z uvedených otázok je vyplnená a aspoň jedna odpoveď je správna.

•

Na teste je uvedené číslo karty člena IKEA Family.

Vyzdvihnutie odmeny
1.

Pri odovzdávaní odmeny zamestnanec IKEA skontroluje, či je test správne vyplnený.

		

a.

Ak v teste niečo chýba, zamestnanec požiada dieťa (alebo rodiča) o doplnenie chýbajúcich informácií.

		

b.

Pokiaľ obrázok nie je vymaľovaný, zamestnanec nemôže dieťaťu odmenu vyplatiť.

2.	Zamestnanec zadá číslo karty člena IKEA Family a meno dieťaťa do evidencie a spočíta, koľko losíkov dieťa
dostane za správne odpovede.
3.	V prípade, že už v evidencii nájde odovzdaný test s rovnakým číslom karty IKEA Family a menom dieťaťa,
zamestnanec ďalší test neprijme a odmenu znova nevydá.
4.

Zamestnanec oznámi členovi IKEA Family, koľko losíkov dieťa dostane.

5.

Zamestnanec požiada člena IKEA Family o podpis testu, ktorým potvrdí prevzatie losíkov.

6.

Detské peniaze losíky budú vydané.

7.	A čo s nimi môžu deti urobiť? Môžu si vybrať niečo pekné z Losíkovej ponuky, a keď budú mať ušetrených
dosť losíkov, môžu si za nich niečo v obchodnom dome IKEA kúpiť. Aktuálna Losíkova ponuka platí do
31. augusta 2021 a do vypredania. 1. septembra predstaví Losík novú ponuku! Vytlačený leták s Losíkovou
ponukou si môžete vziať v Detskom kútiku alebo prečítať on-line po načítaní QR kódu nižšie.

Archivácia testov
Vyplnené a podpísané testy budeme skladovať po dobu 3 mesiacov od zverejnenia lekcie. Potom budú vyradené.

Losík je kamarát všetkých detí!

