
REGULAMIN AUKCJI CHARYTATYWNEJ REALIZOWANEJ NA GRUPIE „KLUCZE DO LUDZKICH SERC” Z 

OKAZJI CHARYTATYWNEGO KONCERTU Z NARODOWĄ NA RZECZ FUNDACJA CENTRUM 

PSYCHOONKOLOGI „VIVRE” ORAZ STOWARZYSZENIE „RÓWNE SZANSE”.  

 

§ 1  

AUKCJA  

1. Organizatorem aukcji charytatywnej jest Stowarzyszenie „Równe szanse” ul. Jerzego Kukuczki 39, 

59-300 Lubin zwane dalej Organizatorem.  

2. Beneficjentami Aukcji są: 

Stowarzyszenie „Równe szanse” ul. Jerzego Kukuczki 39, 59-300 Lubin 

oraz   

Fundacja centrum psychoonkologii „VIVRE” ul. Skłodowskiej-Curie 6, 59-300 Lubin 

3. Przedmiotem aukcji są rzeczy i vouchery podarowane na licytację przez ich twórców i właścicieli.  

4. Całkowity dochód uzyskany z aukcji zostanie przekazany na rzecz FUNDACJA CENTRUM 

PSYCHOONKOLOGI „VIVRE” ORAZ STOWARZYSZENIE „RÓWNE SZANSE”. 

§ 2  

WARUNKI UCZESTNICTWA  

1. Uczestnikami aukcji mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do 

czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości 

prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zwane dalej 

Uczestnikami.  

2. Aukcja ma charakter otwarty – podawane ceny są informacjami jawnymi, dostępnymi przez cały 

czas trwania licytacji.  

3. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać, destabilizować i uniemożliwiać przeprowadzenie 

aukcji. W przypadku stwierdzenia w/w działań, prowadzący ma prawo wyeliminować uczestnika z 

dalszej licytacji.  

4. Warunkiem nabycia licytowanego w aukcji przedmiotu jest:  

1) zgłoszenie udziału poprzez podanie swojej oferty cenowej w komentarzu 

2) akceptacja niniejszego Regulaminu  

3) W przypadku wygranej licytacji- przelew na podane w regulaminie konto, potwierdzenie przelewu 

4) Odbiór wylicytowanego przedmiotu w siedzibie Narodowej Orkiestry Dętej w Lubinie, Mikołaja 

Pruzi 7-9,  59-300 Lubin 

 

 

 



§ 3  

PRZEBIEG AUKCJI  

1. Aukcja zostanie zaprezentowana na Facebooku na grupie „KLUCZE DO LUDZKICH SERC” oraz w 

transmisji na żywo podczas LIVE 13.04.2022 i będzie zawierała zdjęcie oraz opis przedmiotu oraz czas 

rozpoczęcia i zakończenia aukcji.  

2. Dla każdego towaru zostanie ustalona cena minimalna (wywoławcza), która umieszczona będzie w 

opisie zdjęcia.  

3. Aukcja prowadzona będzie przez osoby kompetentne wyznaczone przez Organizatora.  

4. Cena przebicia oferowana przez Uczestników jest jawna dla innych Uczestników aukcji.  

5. Kolejna deklarowana cena przebicia musi być wyższa od poprzedniej o kwotę minimum 5 zł.  

6. Pierwsza i każda następna oferta cenowa zgłoszona przez Uczestnika aukcji jest wiążąca i nie może 

być przez niego wycofana.  

7. Oferta złożona w toku aukcji przestaje być wiążąca, gdy inny Uczestnik aukcji złoży ofertę 

korzystniejszą.  

8. Licytację wygrywa Uczestnik, który do momentu zakończenia licytacji złożył najwyższą ofertę.  

9. W gestii Uczestnika jest dopilnowanie, aby oferty przez niego składane nie były składane 

lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i rozumienia konsekwencji złożenia oferty 

zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.  

10. Zamknięcie aukcji nastąpi zgodnie z harmonogramem konkretnej aukcji  

11. Zwycięzca aukcji zobowiązany jest do wpłaty zadeklarowanej kwoty w nieprzekraczalnym 

terminie 1 dnia od momentu zamknięcia aukcji.  

12. Wpłaty na konto Stowarzyszenia:  

− w walucie PLN na rachunek o numerze:  

73 1240 1486 1111 0010 0491 4229 z dopiskiem LICYTACJA + nazwa licytowanego przedmiotu  

13. Narodowej Orkiestry Dętej w Lubinie, Mikołaja Pruzi 7-9, 59-300 Lubin po okazaniu potwierdzenia 

przelewu.  

§4  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Przystąpienie do Aukcji jest równoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń treści i postanowień 

niniejszego Regulaminu.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a także zawieszenia 

organizacji Aukcji z przyczyn technicznych.  

  

 


