Regulamin konkursu
„WOLA PARK SZKOLNY MUST HAVE”

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „Wola Park Szkolny Must Have” (dalej jako „Konkurs”) jest
agencja SYRENA Communications Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (52-311), ul.
Marchewkowa 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS dla m. st.
Warszawy nr 0000770628, Regon: 382517900, NIP: 7010905918, reprezentowaną
przez: Marka Szynala – Prezesa Zarządu Spółki (dalej „Organizator”).
2. Organizator działa na zlecenie spółki Ingka Centres Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Jankach, Pl. Szwedzki 3, 05-090 Raszyn, zarejestrowana pod nr KRS 0000725159 w
Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydz. Gospodarczy KRS.
Kapitał zakładowy: 210.485.440 PLN (w całości wpłacony) NIP 527 020 36 03
(„INGKA”).
3. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu,
a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego
(dalej: „Regulamin”).
4. Konkurs jest ogłaszany i prowadzony za pośrednictwem sieci Internet, na terytorium
Polski. Konkurs jest ogłaszany i przeprowadzony na portalu społecznościowym
Facebook (dalej jako „Portal Facebook”).
5. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin") jest wiążący dla Organizatora, INGKA oraz
Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa
i obowiązki Organizatora, INGKA oraz Uczestników Konkursu.

§ 2 Warunki udziału w Konkursie
1. Konkurs będzie przeprowadzany w dniach od 24 sierpnia 2020 roku od godziny
publikacji postu konkursowego do 6 września 2020 roku do godziny 23:59
za pośrednictwem Portalu Facebook. Powyższe daty są datami zgłaszania prac
konkursowych zgodnie z Regulaminem.
2. W Konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie, które posiadają zgodzę opiekunów
prawnych na udział w konkursie.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz
INGKA oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu
i realizacji Konkursu na zlecenie Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz
rodzeństwo.
4. Udział w konkursie jest dobrowolny i nie jest uzależniony od dokonania zakupów
w sklepie IKEA.
5. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
a) posiadanie aktywnego konta na Portalu Facebook
b) wykonanie przez Uczestnika kreatywnego i pomysłowego zdjęcia własnego
Uczestnika (bez osób trzecich) wraz z wyprawką szkolną, która uznaje za szkolny
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c)

Must Have oraz opisem wyjaśniającym dlaczego wybrał te przedmioty (dalej jako
„Zadanie Konkursowe”).
udostępnienie wykonanego zdjęcia na Portalu Facebook pod postem konkursowym
w formie komentarza z dopiskiem #WOLAPARK i/lub #SZKOLNYMUSTHAVE.

6. Zgłoszenia umieszczone po terminie i/lub niekompletne, nie biorą udziału w konkursie.
7. Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną ilość Zadań Konkursowych, ale Nagrodę może
otrzymać tylko jedną.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do prowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu
oraz działań́ podejmowanych w nim przez Uczestników Konkursu na każdym jego
etapie.
9. 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 pracy osobiście, ale przez osoby trzecie;
b) nadsyłają Zadania 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 ich Zadania Konkursowe będą
przedstawiać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować
zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników
Konkursu postanowień́ Regulaminu.
Organizator
zastrzega
sobie
prawo
do dochodzenia roszczeń́ z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora
w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika Konkursu wymogów określonych
w niniejszym paragrafie.

§ 3 Wyłanianie zwycięzców
1. Po zakończeniu etapu zgłaszania prac, komisja konkursowa wyznaczona przez
Organizatora, w której skład wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz INGKA,
wyłoni 50 prac nominowanych do zdobycia nagrody I stopnia w Konkursie, które
zdaniem komisji będą najbardziej kreatywne i pomysłowe, jak również prace
rezerwowe na wypadek, gdyby autorzy prac nominowanych do zdobycia nagród nie
chcieli lub nie mogli ich otrzymać.
2. Uczestnicy, których prace zostały nominowane do zwycięstwa, zostaną powiadomieni
na Portalu Facebook pod postem konkursowym najpóźniej w terminie do 10.09.2020r.
o tym fakcie. Wówczas Uczestnik będzie zobowiązany do skontaktowania się z INGKA
w wiadomości prywatnej na Portalu Facebook i podania danych osobowych (imię,
nazwisko, PESEL, numer telefonu) do dnia 15.09.2020r. Następnie otrzyma informacje
dot. sposobu odebrania nagrody. Warunkiem otrzymania Nagrody jest podpisanie
Protokołu Odbioru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, gdzie
należy przekazać informacje niezbędne do wydania i rozliczenia podatkowego nagrody
oraz obsługi ewentualnych reklamacji (imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL).
3. Brak nawiązania kontaktu z INGKA wyznaczonym terminie i/lub ujawnienia danych
wskazanych powyżej oznacza rezygnację z udziału w Konkursie oraz z Nagrody, a
także brak możliwości uzyskania statusu Zwycięzcy, Wówczas Organizator może
przyznać status Zwycięzcy oraz Nagrodę kolejnej osobie wyłonionej przez Komisję
zgodnie
z kryteriami określonymi w ust. 1 powyżej o ile spełni ona wszelkie wymagania
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określone Regulaminem, w tym nawiąże konta i przekaże wszelkie niezbędne
informacje w wyznaczonych terminach lub zdecydować o nieprzyznaniu Nagrody.
4. Lista Zwycięzców Konkursu zostanie ogłoszona na portalu Facebook w notatce
w terminie do 15.09.2020r.
§ 4 Nagrody

1. Nagrodami w konkursie, przyznawanymi Zwycięzcom jest:
a. 50 nagród w postaci karty upominkowej WOLA PARK o wartości 100 PLN do
wykorzystania w sklepach WOLA PARK.
2. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe
wypłacenie równowartości Nagrody ani jej zamiany na inną nagrodę jak również na jej
równowartość pieniężną.
3. Do Nagród dodane są dodatkowe nagrody pieniężne o wartości 11,11% wartości danej
Nagrody. Takie nagrody pieniężne nie zostaną wydane Zwycięzcom, lecz zostaną
odprowadzone przez IKEA na poczet należnego podatku od osób fizycznych zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
4. Jeden Uczestnik może uzyskać prawo tylko do jednej Nagrody.
5. 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 oraz w przypadkach
wskazanych w § 2 ust. 12 Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika
dopuszczającego się naruszeń, na każdym
etapie Konkursu.
Uprawnienie
do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania statusu
Zwycięzcy, a nawet Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia
reklamacji zgodnie z Regulaminem. Organizator wówczas może przyznać status
Zwycięzcy oraz Nagrodę kolejnej osobie wyłonionej przez Komisję o ile spełni ona
wszelkie wymagania określone Regulaminem.

§ 5 Prawa autorskie do zgłoszonych i zwycięskich prac
1. 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.
2. Uczestnik z chwilą zgłoszenia pracy do konkursu, udziela Organizatorowi wyłącznej
licencji do korzystania z przedmiotów praw autorskich oraz swojego wizerunku
zawartych w danym zgłoszeniu konkursowym, bez ograniczeń terytorialnych,
czasowych lub ilościowych, z prawem do udzielania sublicencji – w tym w
szczególności na INGKA, na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką w tym w szczególności techniką
drukarską;
b) wprowadzenie do obrotu;
c) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet, w tym na stronie internetowej
INGKA wolapark.pl oraz na profilach WOLA PARK w Serwisie Instagram oraz na
Portalu Facebook, poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na
ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy;
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d) rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części, nadawanie

za pomocą wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne,
za pośrednictwem satelity, wystawienie, wyświetlenie, publiczne odtworzenie,
publiczne wykonanie, nadawanie w sposób równoczesny i integralny z inną
organizacją lub podmiotem radiowym lub telewizyjnym, publiczne udostępnienie
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym;
e) najem, dzierżawa, zarejestrowanie utworu jako znaku towarowego, wzoru
użytkowego lub przemysłowego.
3. W ramach powyższej zgody Uczestnik wyraża także zgodę na to, że utwór zawarty
w zgłoszeniu konkursowym może być wykorzystany przez Organizatora w dowolny
sposób, przetworzony, rozpowszechniony w całości lub w części, w połączeniu
z innymi dziełami, może zostać zmieniony, opracowany, w szczególności w celu
promocji i reklamy działalności INGKA, w tym w formie plakatów, folderów, reklam
audiowizualnych. Uczestnik z chwilą zgłoszenia pracy do konkursu wyraża zgodę na
korzystanie i rozporządzanie opracowaniem utworu uczestnika (zgoda na
wykonywanie praw zależnych), z prawem do dalszego upoważnienia do wykonywania
praw zależnych.
4. Organizator (a na podstawie sublicencji także INGKA) upoważnieni są do
wykorzystania utworu w sposób anonimowy, a także poprzez wskazanie imienia oraz
wieku autora danej pracy konkursowej.
5. Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich
powstałych w związku z faktem, że w dacie udzielenia licencji lub przeniesienia
jakichkolwiek praw, nie przysługiwały dziecku/podopiecznemu Uczestnika, w zakresie
określonym w Regulaminie. W razie postępowania sądowego, Uczestnik wstąpi
w miejsce Organizatora albo gdy taka zmiana podmiotowa okaże się niemożliwa,
weźmie udział w sprawie razem z Organizatorem po stronie pozwanej, chyba, że
Organizator wyraźnie postanowi odmiennie. Uczestnik zobowiązany jest w razie
jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, do udostępnienia Organizatorowi wszelkiej
dostępnej dokumentacji.

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych zebranych na potrzeby realizacji Konkursu jest
INGKA. W zakresie danych osobowych gromadzonych w celu wykonania obowiązków
wynikających z przepisów podatkowych (patrz ust.3 lit.b), administratorem danych
osobowych jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników niniejszego Konkursu są przetwarzane przez INGKA w celu
przeprowadzenia Konkursu w zakresie imienia, nazwiska Uczestnika. Dane osobowe
Zwycięzców Konkursu także w zakresie nazwiska Uczestnika, numeru PESEL oraz
adresu zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach
związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem Konkursu, tj. w celach związanych z
prawem danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia
wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości
księgowej i podatkowej - zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane te zostaną usunięte po
zakończeniu okresu możliwości wnoszenia reklamacji oraz po okresie wymaganym
przez przepisy podatkowe.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane:
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a)
b)
c)

w celu realizacji Konkursu – podstawą prawną przetwarzania danych jest
niezbędność do wykonania umowy,
w celu wykonania obowiązków z przepisów podatkowych – podstawą prawną
przetwarzania danych jest wykonanie obowiązku prawnego, jeżeli Uczestnik
zostanie Zwycięzcą Konkursu,
w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed
roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
administratora.

4. Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do
wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku
z Konkursem, ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich
danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
5. W ramach realizacji Konkursu, dane będą dostępne dla podmiotów trzecich, w tym
Organizatora oraz dostawców systemów informatycznych i wsparcia technicznego tych
systemów na podstawie odpowiednich umów o powierzeniu przetwarzania danych.
6.

Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres trwania konkursu oraz
okres, w którym Uczestnik będzie uprawiony do złożenia reklamacji. W przypadku
Zwycięzców dane osobowe będą przechowywane przed okresy wymagane przez prawo
podatkowe. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo
przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych
będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami przez administratora

§ 7 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez
Uczestników Konkursu na adres: Syrena Communications, ul. Marchewkowa 9, 52-311
Wrocław.
2. Reklamacje należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego
zastrzeżenia Uczestnika Konkursu, ale nie później niż w ciągu 14 dni od wydania
Nagrody lub w przypadku Uczestników, którzy nie uzyskali statusu Zwycięzcy- w ciągu
14 dni od zakończenia Konkursu.
3. Reklamacja powinna zawierać:

a) dopisek „Reklamacja – Konkurs „Wola Park Szkolny Must Have”

b) wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie
kontaktowego nr tel. komórkowego);
c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
d) podpis reklamującego.
4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia
ich wpłynięcia. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia
reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
W przypadku odmowy przyjęcia bądź nieodebrania przesyłki przez osobę składającą,
reklamację uznaje się za dostarczona.̨
5. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie
ogranicza uprawnień́ Uczestnika Konkursu do dochodzenia swoich roszczeń́ na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym wystąpienia
z powództwem do sądu powszechnego.
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6. Uczestnik Konkursu ma prawo zwrócenia się o pomoc do organizacji konsumenckich
(Miejscowy lub Powiatowy Rzecznik Konsumenta).

§ 10 Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.wolapark.pl oraz w
siedzibie Organizatora.
2. Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania
Konkursu. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na Stronie
Konkursowej. 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.
3. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do działania
z postanowieniami Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

zgodnie

4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące
przepisy prawa.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.08.2020r.
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Załącznik nr 1
Protokół odbioru Nagrody

Protokół odbioru Nagrody w Konkursie „Wola Park Szkolny Must Have”

Imię i nazwisko Zwycięzcy

Adres zamieszkania Zwycięzcy

PESEL

Opis odebranego przedmiotu
Karta podarunkowa WOLA PARK o wartości 100 złotych

Data, podpis
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