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SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
IKEA PUHA JÁTÉKFIGURA RAJZVERSENY 2018
(a továbbiakban „verseny”)
A részvétel feltételei
1.

A versenyt az IKEA Lakberendezési Kft. (1148 Budapest, Örs vezér tere 22.
adószám: 10731084-2-44), az IKEA of Sweden AB-val együttműködve (P.O.
BOX 317, 83020 Hackås, Svédország, adószám: SE5560747551), a
továbbiakban együttesen IKEA szervezi meg.

2.

A verseny a budapesti Örs vezér téri, a budapesti soroksári és a budaörsi IKEA
áruházban lesz megtartva a következő időpontok között: 2018. október 19. –
2018. december 31. A versenyen olyan gyermekek vehetnek részt, akiknek
szülei vagy gondviselői IKEA FAMILY klubtagok. A versenyben 3 és 12 év
közötti gyerekek vehetnek részt (a 13. születésnapjuk előtti utolsó napig).
IKEA alkalmazottak és közvetlen hozzátartozóik, családtagjaik nem vehetnek
részt a versenyben.

3.

Az IKEA fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor bekérje a
versenyben részt vevő IKEA FAMILY klubtag személyazonosságának és/vagy
a versenyben való részvételi jogosultságának igazolását. Amennyiben egy
résztvevőt felszólítanak a fenti igazolások benyújtására, de azt elmulasztja,
úgy az IKEA saját megítélése szerint kizárhatja a résztvevőt a versenyből.

4.

A versenyben való részvételnek nem előfeltétele vásárlás vagy valamely díj
befizetése.

5.

A versenyben részt vevő gyermekeknek rendelkezniük kell szüleik vagy
gondviselőjük beleegyezésével. A beleegyezés megadottnak tekinthető, ha a
szülő vagy gondviselő jelen volt a gyermekkel a versenyen, és a versenyért
felelős IKEA alkalmazott kérésére igazolta IKEA FAMILY klubtagságát.
A verseny során szükség van szülői felügyeletre.

6.

Egy gyermek csak egy pályázatot nyújthat be. A részt vevő gyermeket a
szülők, gondviselők vagy egyéb harmadik felek nem segíthetik a pályamű
elkészítésében. Az ilyen pályázatok kizárásra kerülnek. A későn beadott vagy
hiányos pályázatokat ugyancsak kizárják a versenyből.

7.

A résztvevőknek A4-es méretű fehér papírra kell elkészíteniük a rajzukat.
A rajz hátoldalán minden résztvevőnek és a gyermekért felelős szülőnek vagy
gondviselőnek fel kell tüntetnie a vezeték- és keresztnevét, életkorát és a
szülő vagy gondviselő IKEA FAMILY klubtagsági számát, illetve elérhetőségét.
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A verseny szabályai
A verseny 4 fordulóból áll:
Az 1. forduló: 2018. október 19. és 21. között kerül megrendezésre.
A Résztvevők és azok felelős személyei részt vesznek egy áruházi workshopon
az IKEA áruházban. Az áruházi workshop során a résztvevő a felelős személy
jelenlétében lerajzolja az általa megálmodott puha játékfigurát. A résztvevő
gyermeknek senki sem nyújthat segítséget. Az ilyen pályamű kizárásra kerül.
A késedelmes vagy hiányos pályaművek is kizárásra kerülnek. Minden résztvevő
csak egyetlen pályaművet készíthet.

A részvétel napján a felelős személy felügyelete szükséges. A résztvevőnek egy
speciális A4-es fehér papírra kell készítenie a rajzát, amit a workshop során
kap. A rajz hátoldalán minden résztvevőnek vagy a gyermekért felelős
személynek fel kell tüntetnie az alábbiakat:
•

a gyermek vezeték- és utóneve,

•

település és ország,

•

a gyermek életkora,

•

a gyermekhez tartozó felelős személy IKEA FAMILY klubtagsági száma,

•

az IKEA FAMILY kártyán olvasható klubtag neve

•

a rajz értelmezése/magyarázata,

•

a felelős személy e-mail címe és telefonszáma.

A fenti feltételeknek megfelelő összes rajz automatikusan továbbjut a 2.
fordulóba.

A 2. forduló 2018. október 22-től 2018. október 30-ig tart.
A 2. forduló során a magyarországi IKEA áruházak munkatársai 15 rajzot
választanak ki áruházanként, melyek továbbjutnak a 3. fordulóba.
Mindegyik rajz egyedi sorszámot kap és az áruház területén tekinthető meg. A
munkatársak csak egyszer szavazhatnak (1 alkalmazott – 1 szavazat). A
szavazás a rajz sorszámának, a szavazatot leadó munkatárs nevének és
alkalmazotti számának megadásával érvényes a papír szavazólapon, amelyet
egy erre a célra kijelölt gyűjtődobozba kell bedobni.
2018. október 31. szerdán, reggel 9 órakor a local marketing vezető kinyitja a
gyűjtődobozt, és kiválasztja a legtöbb szavazatot kapó 15 rajzot, melyek
továbbjutnak a 3. fordulóba.

A 3. forduló 2018. november 5-től 2018. november 26. 23:59-ig tart.
A 2. fordulóban kiválasztott minden rajz
felkerül a https://www.ikeafamily.hu/ifju-jatektervezo weboldalra, ahol a magyarországi IKEA FAMILY
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klubtagok szavazhatnak, és kiválasztják azt az áruházonkénti 5 rajzot, amely
továbbjut a 4. fordulóba.
A 2. fordulóban kiválasztott minden rajz bemutatásra kerül a magyarországi
IKEA FAMILY klubtagoknak, beleértve a már beérkezett szavazatokra vonatkozó
információt is, hivatkozva a budaörsi és budapesti áruházakra is.
Ha egy magyar IKEA FAMILY klubtag szavazni szeretne a rajzokra, először meg
kell adnia az IKEA FAMILY számát és e-mail címét. Ezek összevetésre kerülnek
az IKEA FAMILY adatbázissal, és csak pozitív visszaigazolás esetén válik az IKEA
FAMILY klubtag jogosulttá a szavazásra. Minden IKEA FAMILY klubtag csak
egyszer szavazhat az online felületen. Minden olyan IKEA FAMILY klubtag
szavazata érvényes, aki legkésőbb 2018. október 30-án 23:59-ig regisztrált a
klubba.
A szavazás 2018. november 26-án (hétfőn), 23:59-kor ér véget, és minden
áruházból a legtöbb szavazatot kapott 5 rajz kerül tovább a 4. fordulóba.
Amennyiben áruházi szinten szavazategyenlőség alakul ki, az adott áruház local
marketing vezetője választja ki a nyertes rajzot, amely a 4. fordulóba jut.
Az országos szinten nyertes rajzok legkésőbb 2018. december 6-áig kerülnek
benyújtásra az IKEA of Swedennek.

A 4. fordulóra 2018. december 6. és 2018. december 31. között kerül
sor.
A 4. forduló során az IKEA of Sweden zsűrije a nemzetközi mezőnyből
kiválasztja a 6 nyertes rajzot. A zsűri az IKEA of Sweden AB gyermekeknek
szánt termékek fejlesztésével foglalkozó szakembereiből áll (termékfejlesztő
munkatárs, termékfejlesztő mérnök, tervező, ellátástervező, kereskedelmi
csapat képviselője).
A nemzetközi nyerteseket az IKEA 2019 januárjában értesíti személyesen.
A verseny minden nyertese e-mailen keresztül értesül arról, hogy nyert.
A verseny nyerteseit az IKEA választja ki. A döntés végleges és kötelező
érvényű.
Hogyan lehet részt venni a versenyben?
8.

Úgy lehet részt venni a versenyben, ha a résztvevő személyesen megjelenik
az IKEA áruházban rendezett versenyen. A verseny során arra kérik a
résztvevőket, hogy rajzolják le „álmaik” puha játékfiguráját.

9.

Az IKEA alkalmazottjai az összes rajzból 15 rajzot választanak ki
áruházanként (3 magyarországi IKEA áruházban) („áruházi szintű nyertesek”
), azaz összesen 45-öt.

10.

Az IKEA FAMILY klubtagok ezután szavazhatnak, és választják ki a 15 végső
nyertest (áruházanként 5-öt) az összesen 45 rajzból.

11.

Ezután a15 magyarországi döntős rajzot elküldik az IKEA of Sweden AB-nek,
ahol a zsűri tagjai kiválasztják a végső 6 nyertes rajzot, a nemzetközi
pályázatok közül („nemzetközi szintű nyertes”). A zsűri az IKEA of Sweden
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AB gyermekeknek szánt termékek fejlesztésével foglalkozó szakembereiből
áll
(termékfejlesztő
munkatárs,
termékfejlesztő
mérnök,
tervező,
ellátástervező, kereskedelmi csapat képviselője).
12.

A pályaművek elbírálásának és a rajzok kiválasztásának kritériumai a
következők: újdonság, egyediség, kereskedelmi potenciál és elkészíthetőség.

Díjak
13.

Valamennyi áruházi szintű pályázat benyújtója kap egy oklevelet és egy apró
ajándékot.

14.

Minden nemzetközi szintű nyertes pályázó kap egy puha játékfigurát, amelyet
az IKEA az ő rajza alapján készített. Összesen 6 nemzetközi szintű nyertes
pályázat lesz. Nem válik minden országos szintű nyertesből és áruházi szintű
nyertesből nemzetközi szintű nyertes, így ők nem kapnak a rajzuk alapján
készített puha játékfigurát.

15.

A díjak nem képezik tárgyalás alapját, nem ruházhatók át és nem válthatók
vissza. A díjak sem egészben sem részben nem válthatók készpénzre vagy
hitel alternatívára. Az IKEA fenntartja magának a jogot, hogy az díjat vis
major esetén egy azzal azonos értékű másik díjra cserélje. A kapott díjból
eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő esetleges adótartozást a győztes
pályázó fizeti meg.

16.

Az IKEA fenntartja magának azt a kizárólagos jogot, hogy másik nyertest
válasszon, és a díjat egy másik résztvevőnek ítélje, ha az IKEA-nak alapos
oka van feltételezni, hogy a szóban forgó résztvevő jelen szerződési
feltételeknek nem felelt meg vagy azokat megszegte, illetve olyan módon
viselkedett, amelyet az IKEA nem megfelelőnek, jogellenesnek vagy sértőnek
ítél.

17.

A listára került résztvevőket és a nemzetközi szintű nyertest e-mailben vagy
telefonon értesítik.

18.

A verseny nyerteseit az IKEA választja ki. Ez a döntés végleges. Az IKEA
FAMILY klubtagokkal az IKEA nem folytat levelezést a verseny nyerteseivel
kapcsolatos bármilyen ügyben.

Felelősség és engedélyek
19.

Jelen versenyt az IKEA Lakberendezési Kft. szervezi, amelynek a bejegyzett
székhelye: 1148 Budapest, Örs vezér tere 22. A versennyel kapcsolatos
kérdéseket vagy kéréseket az IKEA Local marketing specialistájának kell
címezni: event@IKEA.com

20.

Az IKEA nem vállal felelősséget semmilyen jellegű hálózati, számítógépes
vagy szoftverhibáért, amely korlátozza, vagy késlelteti az e-mail
kézhezvételét vagy elküldését. Az elküldés igazolása nem igazolja az e-mail
kézhezvételét.
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Az IKEA nem vállal felelősséget a díj rajta kívül álló okok miatti
elhalasztásából, visszavonásából, késedelmes kézhez vételéből vagy
módosításából eredő károkért, illetve külső beszállítók intézkedéseiért vagy
mulasztásaiért. Az IKEA nem zárja ki, illetve nem korlátozza a hanyagságból,
csalásból vagy előre nem látható körülményekből eredő halálesetekre vagy
személyi sérülésekre vonatkozó felelősségét.

Személyes adatok
22.

A versenyen való részvételhez a résztvevőknek (illetve szüleiknek/
gondviselőjüknek) meg kell adniuk bizonyos személyes adataikat, beleértve
a résztvevő nevét és életkorát, az e-mail címüket, telefonszámukat, és a szülő
vagy gondviselő IKEA FAMILY klubtagsági számát. Az IKEA a résztvevők
személyes adatait jelen verseny adminisztrációs feladatainak ellátásához és a
listára került és/vagy nyertes résztvevők értesítésére használja. Az IKEA a
résztvevő gyermek nevét, életkorát és a pályázati anyagot (rajz) az IKEA és
termékeinek, valamint magának a versenynek a reklámozására használja fel.
A hat nemzetközi nyertessel az IKEA interjút készít, és az így elkészült
anyagokat az IKEA reklám és publikációs célokra felhasználja.

23.

A résztvevőktől és/vagy szüleiktől/gondviselőiktől kapott információkat
kizárólag akkor osztja meg az IKEA, ha a pályázatuk nyert, és kizárólag az
IKEA of Swedennel, akinek ismernie kell ezeket az adatokat ahhoz, hogy a
zsűrizési folyamat lebonyolítható legyen és a zsűri ki tudja választani a végső
hat nemzetközi nyertest. A nemzetközi nyertesek lakcímét az IKEA kizárólag
azért osztja meg harmadik féllel, hogy hogy el tudja küldeni a díjat a
nyerteseknek.

24.

A személyes adatok feldolgozása a verseny során mindaddig történik, amíg a
nemzetközi nyertesek kiválasztásra kerülnek, valamint a nyertes rajzokból
készült plüssfigurák eladásának kezdetéig (az első eladási napot is beleértve).
A személyes adatok megőrzése addig történik, amíg szükség van rájuk annak
érdekében, hogy a résztvevőket a következő évi rajzversenyre meghívhassa
az IKEA. A hat nemzetközi nyertes keresztnevét, korát, rajzát, a vele készült
interjú teljes anyagát és a származási ország nevét az IKEA of Sweden olyan
sokáig megőrzi, ameddig szükséges az IKEA és a SAGOSKATT választék
marketing és kommunikációs célú tevékenységeihez, és megosztja más, az
IKEA csoport, az Inter IKEA csoport és IKEA franchise-átvevőinek
vállalataival, amelyek ugyanezen célból feldolgozhatják ezeket az adatokat.

25.

Az IKEA a személyes adatok feldolgozását törvényes érdekével összhangban
végzi a versennyel kapcsolatos adminisztráció bonyolítása végett, valamint
hogy értesíteni tudja a nyerteseket. A jelen versenyben való részvétellel és
a szükséges személyes adatok megadásával valamennyi résztvevő, valamint
szüleik/gondviselőjük kijelenti, hogy megértette az adatkezelési tájékoztatót,
és belegyezik abba, hogy a rajzokat a fent megnevezett célokra további
beleegyezés, értesítés vagy kompenzáció nélkül felhasználják.
A
résztvevőknek (illetve szüleiknek/gondviselőjüknek) jogában áll hozzáférni
személyes adataikhoz, méghozzá olyan módon, hogy felveszik az IKEA-val a
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kapcsolatot a privacy.officer@ikea.com e-mail címen, illetve jogukban áll
kijavítani a személyes adataikat, amennyiben azok hibás vagy helytelen
információkat tartalmaznak.
26.

A díjakkal kapcsolatos információk, a nyertes pályázó keresztneve és a helyi
IKEA áruház neve hozzáférhető lesz a verseny lezárását követően, ha azt a
lenti címen írásban kéri, és megadja a nevét és a verseny dátumát.

Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok
27.

Az IKEA vállalati csoport, az IKEA of Sweden és az IKEA összes franchise
átvevője szeretné a weboldalán, valamint egyéb reklám és publikációs célokra
használt médiacsatornákon közzétenni a résztvevők bármelyikének nevét,
életkorát és pályázatát (rajzát). A versenyben való részvétellel a résztvevők
és szüleik/gondviselőik hozzájárulnak ahhoz, hogy ezeket az adatokat a
megnevezett célokra további beleegyezés, értesítés vagy kompenzáció nélkül
felhasználják.

28.

Az IKEA a 6 nemzetközi nyertes pályázat (rajz) alapján új termékeket tervez,
és ezen tervek alapján egy korlátozott számú termékválasztékot hoz létre
azzal a céllal, hogy azokat valamennyi IKEA franchise áruházban és IKEA
franchise online áruházban értékesítsék (kereskedelmi használat). Az IKEA
Foundation a korlátozott termékválaszték keretében kínált minden egyes
eladott puha játékfigura eladásából származó bevételt olyan, az IKEA
Foundation vagy más IKEA szervezet által kiválasztott jótékonysági
szervezeteknek adományozza, amelyek szükséget szenvedő gyermekeket
támogatnak, gyermekek fejlődését vagy játéklehetőségét támogatják. A
versenyben való részvétellel a résztvevők és szüleik/gondviselőik
hozzájárulnak ahhoz, hogy ezeket az adatokat a megnevezett célokra további
beleegyezés, értesítés vagy kompenzáció nélkül felhasználják.

29.

A pályázatok kizárólag a résztvevők eredeti munkái lehetnek. A szellemi
tulajdonhoz fűződő jogok, beleértve a résztvevők által rendelkezésre
bocsátott rajzokhoz – ideértve a nyertes pályázatokat és a résztvevők által
rendelkezésre bocsátott tervek alapján készített játékokat – fűződő szerzői
jogok és a formatervezési jogok az IKEA-t illetik attól az időponttól kezdve,
hogy a verseny keretén belül a pályázatokat benyújtották.

30.

Az 6 résztvevő, akiknek a rajzait kereskedelmi használatra javasolják, nem
rendelkezik formatervezési jogokkal, illetve a jelen szerződéses feltételekben
feltüntetett díjakon túl nem kap javadalmazást, jutalmat vagy egyéb juttatást
a terveik felhasználásából eredően. Az IKEA nem fejleszt termékeket a
versenyben részt vevő, de nyeretlen pályázatok alapján. Abban az esetben,
ha a 6 tervezet egyike sem gyártható le vagy hozható kereskedelmi
forgalomba, az IKEA fenntartja magának a jogot, hogy eltávolítsa a szóban
forgó terméket a kereskedelmi forgalomba hozandó termékkínálatból, és
olyan termékre cserélje, amely egy másik pályázaton alapul.

31.

Jelen verseny és a versenyből eredő vagy azzal kapcsolatos vitákra vagy
igényekre a magyarországi törvények vonatkoznak.
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A jelen versenyben való részvétellel valamennyi résztvevő elfogadja jelen
szerződési feltételeket, és azokat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

Dátum

IKEA Lakberendezési Kft.

________________________

________________________

Szülő/gondviselő aláírása

_____________________

