Zasady akcji „Przyjdź do nas i daj drugie życie swoim rzeczom”
CEL AKCJI

Celem akcji jest promowanie postaw proekologicznych, idei zasady zero waste,
zrównoważonego rozwoju oraz ekonomii współdzielenia.
§ 1 ORGANIZATOR
1. Organizatorem akcji jest INGKA Centres Polska Sp. z o.o z siedzibą w Jankach przy ul.
Plac Szwedzki 3, 05-090 Raszyn, z kapitałem zakładowym w wysokości 210.485.440
PLN (w całości wpłacony), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000725159, REGON: 008056098,
NIP: 527-020-36-03
§ 2 TERMIN I MIEJSCE AKCJI
1. Akcja trwa od dnia 10.11.2021 r. do 26.11.2021 r. w wybrane dni, odpowiadające
poszczególnym aktywnościom realizowanym w ramach akcji, o których mowa w §4,
§5 i §6.
2. Akcja prowadzona jest na terenie Centrum Handlowego SKENDE Shopping przy Al.
Spółdzielczości Pracy 88 w Lublinie, zwane dalej „Centrum” oraz IKEA Lublin przy Al.
Spółdzielczości Pracy 86 w Lublinie, zwane dalej „IKEA”, w wyznaczonych miejscach
odpowiadających poszczególnym akcjom, o których mowa w §4, §5 i §6.
§ 3 UCZESTNICTWO W AKCJI
1. W akcji może wziąć osoba fizyczna, która spełni warunki opisane dla poszczególnych
aktywnościach w §4, §5 i §6.
2. Udział w akcji jest równoznaczny z akceptacją jej zasad.
§ 4 „W ŚRODY UWOLNIJ KSIĄŻKI”
1. Akcja odbywa się 10.11.2021 r. i 17.11.2021 r. oraz 24.11.2021 r. w godzinach od 16:00
do 19:00 lub do czasu wyczerpania się dziennej puli nagród.
2. Dzienna pula nagród wynosi 40 kuponów. Oznacza to, że każdego dnia trwania akcji
pierwsze 40 osób, które spełni opisany w § 4 pkt. 3 warunek otrzyma nagrodę.
3. Aby otrzymać nagrodę Uczestnik powinien przynieść min. 1 książkę i zostawić ją na
półce Sąsiedzkiego Regału, znajdującego się w Zielonej Strefie na terenie Centrum
(niedaleko sklepu Biedronka i Apteki).
4. Nagrodą jest kubek FÄRGRIK z asortymentu IKEA, który można odebrać po
otrzymaniu kuponu.

5. Kupony na nagrody wydaje hostessa znajdująca w Strefie zgodnie z czasem trwania
akcji opisanej w § 4 pkt. 1.
6. Uczestnik może zostawić dowolną liczbę książek jednorazowo, jednak liczba
przyznanych nagród, nie jest proporcjonalna liczbie zostawionych książek.
7. Jeden uczestnik dziennie może otrzymać tylko jeden kupon.
8. Kuponu nie można wymienić na wartość pieniężną nagrody lub na inną rzecz z
asortymentu IKEA.
9. Nagrodę można odebrać tylko w dniu przyznania kuponu tj. odpowiednio 10.11.2021
r. i 17.11.2021 r. i 25.11.2021r. w Kawiarni IKEA Café, zlokalizowanej przy wejściu do
sklepu IKEA.

§ 5 „W CZWARTEK POSTAW NA RECYKLING”
1. Akcja odbywa się 18.11.2021 r. i 25.11.2021 r. w godzinach od 16:00 do 21:00 lub
do czasu wyczerpania się dziennej puli nagród.
2. Dzienna pula nagród wynosi 40 kuponów. Oznacza to, że każdego dnia trwania
akcji pierwsze 40 osób, które spełni opisane w § 5 pkt. 3, pkt.4, pkt. 5 warunki
otrzyma nagrodę.
3. Aby otrzymać nagrodę Uczestnik powinien przynieść min. 1 sztukę małych
elektroodpadów i zostawić je w specjalnym oznaczonym kontenerze, który
znajduje się na parkingu przy ul. Kupieckiej, niedaleko wejścia do bistro Szwedzki
Stół.
4. Przed umieszczeniem elektroodpadów w kontenerze Uczestnik powinien zgłosić
się do bistro Szwedzki Stół z elektroodpadami i poinformować, że zostawia je w
kontenerze.
5. Małe elektroodpady to sprzęty, których najdłuższy bok, nie jest dłuższy niż 50 cm
to m.in.:
• pilot od telewizora,
• słuchawki, telefon komórkowy, ładowarki
• laptop, notebook, ebook, odtwarzacz mp3
• klawiatura do komputera, radio samochodowe, radiomagnetofon
• video, dekodery TV
6. W akcji nie będą nagradzane elektroodpady duże i wielkogabarytowe. Ich
zostawianie przed kontenerem jest niedozwolone.
7. Uczestnik może zostawić dowolną liczbę elektroodpadów jednorazowo, jednak
liczba nagród nie jest proporcjonalna liczbie zostawionych elektroodpadów.
8. Jeden uczestnik dziennie może otrzymać tylko jedną nagrodę.
9. Nagrodą jest wielorazowa torba na zakupy SKYNKE z asortymentu IKEA.
10. Kuponu nie można wymienić na wartość pieniężną nagrody lub na inną rzecz z
asortymentu IKEA.
11. Nagrodę można odebrać tylko w dniu przyznania kuponu tj. odpowiednio
18.11.2021 r. i 25.11.2021 r. w bistro Szwedzki Stół.

12. Nagrody wydawane są od razu w bistro Szwedzki Stół.

§ 6 „W PIĄTEK NAPRAW UBRANIA”
1. Akcja odbywa się 12.11.2021 r.; 19.11.2021 r. oraz 26.11.2021 r. w godzinach od
16:00 do 20:00 lub do czasu wyczerpania się dziennej puli usług promocyjnych.
2. Każdego dnia akcji z darmowych usług krawieckich opisanych w § 6 pkt. 3 może
skorzystać pierwsze 20 osób, które zgłosi się do Punktu Krawieckiego
zlokalizowanego w IKEA obok Sklepiku Szwedzkiego.
3. Każdy Uczestnik może przynieść do naprawy jedną rzecz.
4. Usługami promocyjnymi, z których bezpłatnie może skorzystać Uczestnik, są:
• Wszycie suwaka (do 20 cm)
• Skrócenie spodni, spódnicy, sukienki,
• Skrócenie rękawów, nie dotyczy marynarek, płaszczy
• Przyszycie guzików, cerowanie,
• Naszycie łatki z materiału lub naszywki na dziurę (Uczestnik zapewnia naszywkę),
• Zwężenie spodni, spódnicy, bluzki
5. Krawcowa ocenia na miejscu, czy dane uszkodzenie można naprawić oraz czy
jest to możliwe z użyciem sprzętu, jakim dysponuje. Organizator zastrzega sobie
prawo do odmowy naprawy rzeczy, jeżeli krawcowa stwierdzi wyżej wskazane
przyczyny lub nie będzie to usługa promocyjna wymieniona w § 6 pkt.4.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zastosowanie znajdować będą
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Regulamin obowiązuje do 26 listopada 2021 r.

