
Regulamin aukcji charytatywnej  realizowanej w ramach I Pikniku Rodzinnego

na rzecz Fundacji „I co z tego”

§ 1
AUKCJA

1.
Organizatorem  i  beneficjentem  aukcji  charytatywnej  jest  Fundacja  „I  co  z  tego”,  ul.
Kwiatkowskiego  12A/1,  57-402  Nowa  Ruda,  zajmująca  się  pomocą  osobom
niepełnosprawnym  ruchowo  ze  szczególnym  uwzględnieniem  chorych  na  SMA;   KRS:
0000676811, NIP: 8851639002, REGON: 367235300

zwana dalej Fundacją/ Organizatorem aukcji.

2.
Przedmiotem aukcji  są  rzeczy  przeznaczone  na  aukcję  przez  ich  autorów i  właścicieli,
wskazane  w  załączniku  nr  1  do  regulaminu.  Organizator  zastrzega  prawo  do  zmiany
niniejszego załącznika przed rozpoczęciem aukcji. 

Całkowity  dochód  uzyskany  z  aukcji  przez  osoby  wskazane  w  §  1  ust,  2  zostanie
przekazany na rzecz Fundacji na realizację jej celów statutowych, tj. w szczególności na
pomoc Maksymilianowi Mucha w celu zapewnienia mu odpowiedniej rehabilitacji.  

3.
Aukcja  odbędzie  się  podczas  I  Pikniku  Rodzinnego  organizowanego  przez  Dolnośląski
Związek Lekarzy  Rodzinnych-Pracodawców, Pracodawców Zdrowia i  Fundację na Rzecz
Medycyny  Rodzinnej,  który  odbędzie  się  7  września  2019  roku  (sobota)  przy  Pałacu
Krobielowice (55-080 Kąty Wrocławskie, ul. Pałac Krobielowice 21), w godzinach 18.00-
18.30.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA

1.
Uczestnikami aukcji mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną 
zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej. 

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 niniejszej aukcji. W przypadku stwierdzenia przez prowadzącego aukcję, 
prowadzący ma prawo wyeliminować uczestnika z dalszej licytacji.



4.
Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest:

1) zgłoszenie udziału przez podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, 
telefon kontaktowy,

bezpośrednio przez rozpoczęciem aukcji w celu pobrania karty licytacyjnej z numerem 
uczestnika (dalej: karta licytacyjna). 

2) akceptacja niniejszego Regulaminu.

§ 3
PRZEBIEG AUKCJI

1.
Aukcja zostanie poprzedzona prezentacją licytowanych przedmiotów bezpośrednio  na 
pikniku. 

2.
Dla  każdej  rzeczy  zostanie  ustalona  cena  minimalna  (wywoławcza),  która  zostanie
ogłoszona  podczas  prezentacji.  Prowadzący  licytację  otwiera  licytację  poprzez  podanie
ceny wywoławczej. 

3.
Uczestnicy  zgłaszają  swoje  oferty  cenową  –  przebicia  poprzez  zgłoszenie  ustne  i
podniesienie  pobranej  karty  licytacyjnej  lub  poprzez  podniesienie  pobranej  karty
licytacyjnej w trakcie wywołania ceny przez prowadzącego aukcję.

Kwoty licytacji/przebicia powinny być podane w formie pełnych polskich złotych. Kwoty
licytacji/przebicia podane z groszami nie będą uwzględniane w licytacji. 

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

5.
Kolejna deklarowana cena przebicia musi być wyższa od poprzedniej o min. 20 zł.

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

7.
Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik aukcji złoży ofertę 
korzystniejszą.

8.
Licytację wygrywa Uczestnik, który do momentu zakończenia licytacji (poprzez trzykrotne 
wywołanie stawki tego Uczestnika) złożył najwyższą ofertę.



9.
Organizator aukcji może w trakcie licytacji anulować ofertę złożoną przez Uczestnika z 
tylko następujących powodów:

– na wniosek Uczestnika, który złożył tę ofertę,

– brak kontaktu z Uczestnikiem, na przykład z powodu podania fałszywych danych,

– utraty wiarygodności przez Uczestnika aukcji.

10.
Zwycięzca aukcji zobowiązany jest do zapłaty zadeklarowanej kwoty właścicielom rzeczy
w nieprzekraczającym terminie do 21 września 2019 r.

Wydanie  przedmiotu  licytacji  uczestnikowi  -  Zwycięzcy  Aukcji  nastąpi  bezpośrednio  po
wpłaceniu kwoty licytacji. Odbiór wylicytowanego przedmiotu będzie możliwy w siedzibie
Fundacji w indywidualnie ustalonym terminie.

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
Przystąpienie do Aukcji jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 
Regulaminu.

2.
Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Fundacji oraz na stronach: icoztego.pl, 
kodowana.pl, pracodawcyzdrowia.pl oraz fundacjarodzinni.pl. 

3.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a także zawieszenia
organizacji Aukcji z przyczyn technicznych.



ZAŁĄCZNIK NR 1 – RZECZY PRZEZNACZONE NA AUKCJĘ

1. Obraz autorstwa Lilianny Borowskiej.  Cena wywoławcza 200 złotych 

2. Obraz autorstwa Jolanty Koźmin zatytułowany „Bolesławiecki anioł” (wymiary w cm 30x40, 

biała rama). Cena wywoławcza 200 złotych

3. Obraz autorstwa Jolanty Koźmin zatytułowany „Kaczeńce” (wymiary w cm 30x40, drewniana 

rama). Cena wywoławcza 200 złotych

4. Obraz autorstwa Jolanty Koźmin zatytułowany „Radość” (wymiary w cm 30x40, biała rama). 

Cena wywoławcza 200 złotych 


