
Regulamin Konkursu „IDZIE ŚWIEŻE” 

 

I. Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem Konkursu jest IKEA Retail Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, 05-090 Raszyn, Pl. 
Szwedzki 3 

2. Konkurs trwa od 6 do 20 czerwca 2012 r. i składa się z dwóch etapów: I – zbieranie zgłoszeń od 
uczestników, II – ogłoszenie wyników 

3. Celem konkursu jest wybranie i wyróżnienie uczestników, którzy podczas remontu mieszkania, 
domu lub pomieszczenia, wykazali się – wg. Jury – wyjątkową kreatywnością  

4. Konkurs skierowany jest do wszystkich czytelników portalu: www.targowek.to, którzy ukończyli 18 
lat oraz są mieszkańcami Warszawy  

5. Organizatorzy powołają Jury, które wybierze i nagrodzi uczestników. W skład Jury będą wchodzić 
przedstawiciele IKEA Retail oraz portalu: www.targowek.to 

6. Jury przyzna łącznie 3 nagrody za I, II i III miejsce  

7. Zwycięzca wysyłając zgłoszenie do konkursu, wyraża jednocześnie zgodę na publikację zdjęć na 
fan page’u IKEA Targówek oraz portalu www.targówek.to.  

8. Nagrody w konkursie to rzeczy z Kolekcji IKEA PS (za I miejsce stolik IKEA PS o wartości 159 zł, 
za II miejsce stojak na rośliny IKEA PS o wartości 129 zł, świecznik IKEA PS o wartości 79,99 zł).  

 

II. Przebieg Konkursu  

1. Prawidłowe zgłoszenie zawiera minimum dwa zdjęcia. Po jednym przed i po remoncie wraz z 

krótkim opisem pomysłu na nową aranżację 

2. Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia 6 czerwca do dnia 17 czerwca 

3. Zgłoszenia należy przesyłać na adres konkursikea@targowek.to  

4. Uczestnik konkursu musi być właścicielem lub najemcą lokalu, w którym wykonano zdjęcia 

konkursowe 

5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty dnia 20 czerwca. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie 

www.targowek.to  

6. Każdy uczestnik, zgłaszając się do konkursu wyraża zgodę na publikowanie na stronach 

internetowych IKEA, portalu www.targówek.to oraz na fan page’u IKEA Targówek swojego 

imienia i nazwiska oraz nadesłanych zdjęć 

7. Każdy uczestnik, zgłaszając się do konkursu, wyraża zgodę na umieszczenie w bazie danych 

i przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych w zakresie niezbędnym dla 

przeprowadzenia Konkursu 

8. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora, pracownicy innych podmiotów 

współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie rodzin (do II 

stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa) pracowników tych podmiotów 

9. Nagrody będą wydawane za pokwitowaniem, po okazaniu przez osobę uprawnioną 

dokumentu tożsamości. Nagroda może zostać odebrana osobiście albo przez osobę 

upoważnioną przez zwycięzcę, przy czym musi ona legitymować się pisemnym (z 
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własnoręcznym podpisem zwycięzcy) upoważnieniem do odbioru nagrody, zawierającym imię, 

nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL, NIP oraz serię i numer dokumentu tożsamości 

zwycięzcy i imię, nazwisko oraz serię i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej do 

odbioru nagrody 

10. Miejsce odebrania nagrody to: IKEA Targówek, Warszawa, ul. Malborska 51, Dział Obsługi 

Klienta w godzinach otwarcia sklepu. 

11. W przypadku, gdy nie zostaną spełnione warunki określone w § 9 lub gdy uprawniona osoba 

nie odbierze nagrody w terminie do 4 tygodni, prawo do otrzymania nagrody przez danego 

zwycięzcę wygasa.  

 

III. Postanowienia końcowe  

1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy składać na adres IKEA Targówek ul. Malborska   51 

03-286 Warszawa w terminie do 20.06.2012 r. 

2. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony do wglądu w Biurze Obsługi Klienta IKEA 

Targówek oraz na stronach internetowych sklepu IKEA Targówek i www.targowek.to  

3. W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, 

głos rozstrzygający należy do Organizatorów 
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