REGULAMIN “AUKCJI CHARYTATYWNEJ FIRM RODZINNYCH”
REALIZOWANEJ W RAMACH XII OGÓLNOPOLSKIEGO ZJAZDU FIRM RODZINNYCH
NA RZECZ FUNDACJI HOSPICJUM ONKOLOGICZNE ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA W
WARSZAWIE

I.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem “Aukcji Charytatywnej Firm Rodzinnych”, która zostanie
przeprowadzona 25 października w godzinach 20.00 - 22.00 w Sofitel-Hotel w
Warszawie, ul. Królewska 11, 00-065 Warszawa podczas XII Ogólnopolskiego
Zjazdu Firm Rodzinnych (“Aukcja”) jest stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych
z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bobrowiecka 1A, 00-728 Warszawa, wpisana do
Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000302185, NIP: 5252427781, REGON:
141402775, zwane dalej “Organizatorem”.
2. Fundatorami Przedmiotów do licytacji są osoby fizyczne/osoby prawne wymienione
w Załączniku nr 1 do regulaminu, zwani dalej ”Fundatorami”.
3. Przedmiotem Aukcji są przedmioty i wydarzenia przeznaczona na licytację przez ich
właściciela, których katalog został wskazany w załączniku nr 1 do Regulaminu (dalej:
“Przedmioty”).
4. Całkowity dochód uzyskany z Aukcji zostanie przeznaczony na wsparcie
podopiecznych Fundacji Hospicjum Onkologiczne Świętego Krzysztofa w
Warszawie, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Pileckiego 105, 02-781 Warszawa,
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy
Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000128039, NIP: 5210329861,
REGON: 001411060.
5. Informacja na temat Aukcji i jej terminie zostanie ogłoszona w dniu 22 października
2019 roku w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.u-rodziny.pl wraz z listą i
opisem licytowanych przedmiotów.
II.

Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikiem Aukcji może być każda osoba fizyczna pełnoletnia i posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i
zaciągać zobowiązania (“Uczestnik”).
2. Organizator nie jest uprawniony do wystawienia faktur VAT na sprzedaży
licytowanych przedmiotów.

3. Aukcja ma charakter otwarty - podawane kwoty pieniężne, które mają być uzyskane
na podstawie Aukcji są informacjami jawnymi, dostępnymi dla każdego Uczestnika
podczas licytacji.
4. Licytacja odbywa się ustnie.
5. Zabronione są działania mogące utrudniać destabilizować i uniemożliwiać
przeprowadzenie niniejszej aukcji. W przypadku stwierdzenia przez prowadzącego
aukcję takiego działania, ma on prawo wyeliminować Uczestnika z dalszej licytacji.
6. Przystąpienie przez Uczestnika do licytacji jest tożsame z tym, że:
a. spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Aukcji,
b. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu i w zakresie
wskazanym w Regulaminie.
7. Rejestracja Uczestników Aukcji będzie się odbywać w dniu jej realizacji i w miejscu
Aukcji.
III.
Przebieg aukcji
1. Przed przystąpieniem do Aukcji, prowadzący licytację (“Prowadzący”) przedstawi
Uczestnikom jej warunki.
2. Prowadzący otwiera licytację poprzez podanie ceny wywoławczej.
3. Cena wywoławcza podana pod opisem obiektu. Licytacja nie może zakończyć się na
kwocie niższej niż cena wywoławcza.
4. Licytacja odbywa się w walucie PLN.
5. Każdy Uczestnik może wylicytować więcej niż jeden Przedmiot.
6. Kwoty licytacji powinny być podawane w formie pełnych złotych. Kwoty niepełne nie
będą uwzględniane w licytacji.
7. Każda kwota podana przez Uczestnika jest wiążąca. Kwota ta nie może zostać
odwołana.
8. Kwota licytacji złożona przez Uczestnika przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik poda
wyższą kwotę.
9. Licytacja Przedmiotu zostanie wygrana przez Uczestnika, który do momentu
zakończenia licytacji złożył najwyższą ofertę (“Zwycięzca”).
10. Licytacja Przedmiotu jest zakończona, kiedy prowadzący licytację trzykrotnie wywoła
stawkę Uczestnika i gdy podczas tych wywołań żaden inny Uczestnik nie zgłosi
stawki wyższej.

11. Po zakończeniu licytacji Uczestnik jest zobowiązany podać Organizatorowi
następujące dane, które są niezbędne do wydania Przedmiotu: imię i nazwisko /
firmę / nazwę Zwycięzcy, adres email i numer telefonu oraz o preferowanym
sposobie wydania Przedmiotu.
12. Uczestnik zobowiązuje się, że jego oferty nie będą składane lekkomyślnie lub też bez
zapoznania się z ofertą. Uczestnik jest świadomy konsekwencji prawnych złożenia
oferty.
IV.

Zasady płatności

1. Zwycięzca składa Oświadczenie Zwycięzcy Aukcji (“Oświadczenie”), które jest
Załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu.
2. Prawo własności Przedmiotu przechodzi na Zwycięzcę z chwilą uiszczenia całej
kwoty za Przedmiot zgodnej z ofertą która wygrała daną Aukcję.
3. Zwycięzca wpłaca wylicytowaną kwotę do dnia 31 października 2019 roku.
4. Wpłaty należy dokonać alternatywnie na konto:
a. Inicjatywy Firm Rodzinnych z siedzibą w Warszawie, Bank Pekao S.A.,
50 1240 1024 1111 0010 1662 8877,
b. Fundacji Hospicjum Onkologicznego Świętego Krzysztofa w Warszawie,
Bank Pekao S.A. 68 1240 5963 1111 0000 4799 9077
w treści przelewu wpisując “Aukcja Charytatywna Firm Rodzinnych”, imię i nazwisko /
firmę / nazwę Zwycięzcy oraz nazwę Przedmiotu.
5. Organizator oświadcza, że w przypadku gdy Zwycięzca wpłaci kwotę za Przedmiot
na konto wymienione w pkt 4 lit. a niniejszego Rozdziału, kwota ta zostanie
przekazana Fundacji Hospicjum Onkologicznego Świętego Krzysztofa w Warszawie.
6. Za moment dokonania płatności uznaje się dzień uznania rachunku Organizatora lub
Fundacji Hospicjum Onkologiczne Świętego Krzysztofa w Warszawie, z siedzibą w
Warszawie.
7. W razie braku uiszczenia kwoty za Przedmiot w terminie oznaczonym w pkt 3
niniejszego rozdziału, Organizator może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od
zakończenia licytacji.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wydania zaświadczenia o czynnym
uczestnictwie w Aukcji na prośbę Uczestnika.
V.

Odbiór Przedmiotu

1. Zwycięzca może dokonać wyboru sposobu odbioru wylicytowanego przedmiotu.
2. O wyborze sposobu odbioru wylicytowanego przedmiotu Zwycięzca powinien
powiadomić Organizatora najpóźniej do momentu zakończenia Aukcji.

3. Organizator przewiduje następujące sposoby wydania wylicytowanego przedmiotu:
a. bezpośrednio po zakończeniu Aukcji oraz po złożeniu przez Zwycięzcę
Oświadczenia o Zwycięzcy Aukcji, które jest Załącznikiem nr 2 do niniejszego
Regulaminu;
b. w Biurze Organizatora, adres: ul. Bobrowiecka 1a, 00-728 Warszawa wylicytowany przedmiot powinien zostać odebrany najpóźniej do dnia 8
listopada 2019 roku.
c. wysłanie wylicytowanego przedmiotu przesyłką pocztową na adres wskazany
przez Zwycięzcę - wylicytowany przedmiot powinien być wysłany do
Zwycięzcy najpóźniej do dnia 8 listopada 2019 roku. Koszty przesyłki
pokrywa Zwycięzca.
VI.

Dane osobowe

1. Organizator jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 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 („RODO”), w
odniesieniu do danych osobowych Uczestników, będących osobami fizycznymi.
2. Organizator przetwarza dane osobowe uzyskane na podstawie formularza
zgłoszeniowego Uczestnika Aukcji oraz na podstawie Oświadczenia Zwycięzcy
Aukcji.
3. Dane osobowe uzyskane w przypadkach wskazanych w pkt 2 niniejszego rozdziału,
są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków Organizatora wynikających z
niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa.
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla
jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami określonymi w szczególnych
przepisach prawa.
5. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
osoby na przetwarzanie danych osobowych Uczestnik ma prawo do cofnięcia tej
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
VII.

Postanowienia końcowe

1. Przystąpienie do Aukcji jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.urodziny.pl.

3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zawieszenia organizacji Aukcji z
przyczyn od niego niezależnych.
5. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Aukcji ponosi Organizator.
6. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane
prawomocnym wyrokiem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w
mocy.
7. Regulamin obowiązuje od dnia 21 października 2019 roku.

Lista załączników:
załącznik nr 1 - lista przedmiotów
załącznik nr 2 - oświadczenie zwycięzcy aukcji

Załącznik nr 1
do Regulaminu “Aukcji Charytatywnej Firm Rodzinnych”

Lista Fundatorów
wraz z Przedmiotami przeznaczonymi na Aukcję
1.
2.
3.
4.

Oficjalna koszulka reprezentacji Argentyny z autografem Leo Messi,
Piłka z autografem Christiano Ronaldo,
Koszulka Washington Wizzards z autografem Marcina Gortata,
Kombinezon reprezentacji Polski w skokach narciarskich oraz zdjęcia z
autografami,
5. Biżuteria- kolczyki, Złoto Orla
6. Piłka siatkowa z autografami reprezentacji Polski,

Załącznik nr 2
do Regulaminu “Aukcji Charytatywnej Firm Rodzinnych”

OŚWIADCZENIE ZWYCIĘZCY AUKCJI
Ja, niżej podpisany potwierdzam odbiór Przedmiotu Aukcji i zobowiązuje się do wpłaty za
wylicytowany przedmiot Aukcji z dnia 25 października 2019 roku na rachunek bankowy
(właściwe zaznaczyć):
a. Inicjatywy Firm Rodzinnych z siedzibą w Warszawie, Bank Pekao SA, 50 1240 1024
1111 0010 1662 8877
b. Fundacji Hospicjum Onkologicznego Świętego Krzysztofa W warszawie Bank Pekao
S.A. 68 1240 5963 1111 0000 4799 9077
Oświadczam, iż dokonam wpłaty do dnia 31 października 2019 roku.
Dokument sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zwycięzcy i Organizatora
Aukcji.
Oświadczam, iż (właściwe uzupełnić):
1. wylicytowanym przedmiotem jest ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
2. Imię nazwisko/Firma/ Nazwa ………………………………………………………………..
3. PESEL/NIP: ……………………………………………………………………………………
4. Adres: …………………………………………………………………………………………..
5. Adres email/ telefon …………………………………………………………………………..
6. Wylicytowana kwota ………………………………………………………………………….
7. Uwagi (np w zakresie odbioru przedmiotu) ………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………….
Data i podpis Zwycięzcy Aukcji

