
1 
 

Regulamin aukcji charytatywnej obrazów Richarda Wawro 

prowadzonej przez Fundację Wspólnota Nadziei. 

 

§ 1 

Aukcja 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania licytacji (aukcji) charytatywnej obrazów 

Richarda Wawro. 

2. Organizatorem aukcji jest Fundacja Wspólnota Nadziei, z siedzibą w Więckowicach, 

ul. Ogrodowa 17, 32-082 Bolechowice, KRS 0000115868, NIP 677-21-04-725. 

3. Dochód z aukcji przeznaczony zostanie na cele statutowe Organizatora. 

4. Przedmiotem licytacji są 2 obrazy Richarda Wawro: 

- „Statek latarnia”, 1971 r., wymiar 29cm x 39cm, technika: pastela olejna na kartonie; Obraz 
jest oprawiony w profesjonalną ramę malarską. 

- „Żłobek”, 1973 r., wymiar 25cm x 34cm, technika: pastela olejna na kartonie. Obraz jest 
oprawiony w profesjonalną ramę malarską. 

5. W aukcji wygrywa osoba, która w wyznaczonym czasie oraz zgodnie z niniejszym regulaminem, 

zaoferuje najwyższą kwotę za przedmiot aukcji. 

6. Aukcja prowadzona będzie w ramach funkcji „Wydarzenie”, założonego w portalu Facebook, 

przy profilu Organizatora. 

7. Licytacje przedmiotów aukcji odbywać się będą za pośrednictwem wzmiankowanego portalu 

społecznościowego przez 7 dni każda: 

- 1. Aukcja obrazu „Statek latarnia” rozpocznie się w poniedziałek 7 grudnia 2015 o godzinie 

12.00, a zakończy w następujący poniedziałek 14 grudnia o godzinie 12.00.  

- 2. Aukcja obrazu “Żłobek” rozpocznie się we wtorek 15 grudnia 2015 o godzinie 12.00,  

a zakończy w następujący wtorek 22 grudnia o godzinie 12.00. 

 

§ 2 

Cena wywoławcza 

1. Cena wywoławcza każdego licytowanego obrazu wynosi 1600 złotych. 

2. Cena wywoławcza jest kwotą, od której każdorazowo rozpoczynana jest licytacja. 

3. Cena wywoławcza stanowi cenę minimalną. 

4. Minimalną kwotą postąpienia w licytacji jest 25 złotych. Przedmioty licytowane są w górę. 

5. Oferty złożone poniżej ceny minimalnej nie będą brane pod uwagę. 

 

§ 3 

Przebieg Aukcji 

1. Uczestnikiem aukcji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność 

do czynności prawnych oraz osoba prawna – organizacje, firmy, instytucje. 

2. Licytacja odbywa się w walucie PLN. 

3. Propozycje kwot licytacji należy umieszczać w komentarzu pod zdjęciem wybranej usługi na 

portalu Facebook, na wydarzeniu „Aukcja świąteczna”, określając deklarowaną kwotę oraz za 

każdym razem imię i nazwisko licytującego. 

4. W razie zgłoszenia przez co najmniej dwóch uczestników licytacji jednakowej ceny 

licytowanego przedmiotu, pierwszeństwo ma oferta zgłoszona wcześniej (decyduje czas 

publikacji oferty na wydarzeniu). 

5. Zwycięzca licytacji, tj. osoba, która zadeklaruje najwyższą kwotę na moment zakończenia 

aukcji, zobowiązana jest do: 

- wpłaty wylicytowanej sumy pieniężnej w terminie do 5 dni kalendarzowych na rachunek 

bankowy Organizatora: Fundacja Wspólnota Nadziei, ul. Ogrodowa 17, 30-082 Bolechowice, 

nr konta: 05 1600 1013 0002 0011 6204 9153 
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tytuł przelewu: Aukcja świąteczna, obraz nr …, imię i nazwisko licytującego. 

- przekazania Organizatorowi adresu dostawy wylicytowanego przedmiotu za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres: biuro@farma.org.pl 

8. Wyniki licytacji podawane będą na stronie wydarzenia. Wyniki Aukcji są wiążące i ostateczne. 

9. W przypadku niedokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, prawo do zakupu wylicytowanego 

przedmiotu przysługuje licytującemu, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę, pod 

warunkiem przekazania zadeklarowanej kwoty na rachunek bankowy Organizatora. 

10. Zwycięzca Aukcji zobowiązuje się dopełnić wszelkich formalności zadeklarowanych 

w przesłanej zgłoszeniem ofercie, a w szczególności uiścić deklarowaną w zgłoszeniu kwotę we 

wskazanym terminie na podany w niniejszym regulaminie rachunek bankowy. 

11. Każdy uczestnik Aukcji może złożyć dowolną ilość ofert na dowolną ilość przedmiotów 

licytacji. 

12. Przekazanie przedmiotu licytacji nastąpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty 

wpływu środków na rachunek bankowy Organizatora i przekazania danych adresowych 

zwycięzcy aukcji, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej za pobraniem, której koszty pokrywa 

zwycięzca licytacji.  

13. Możliwa jest również wysyłka poza terytorium Polski, ale wyłącznie po wcześniejszym 

ustaleniu kosztów dostawy. Wysyłka poza terytorium Polski możliwa jest wyłącznie po wpłacie 

należności na konto, nie wysyłamy za pobraniem. 

14. Możliwe jest dokonanie płatności w euro wg średniego kursu NBP z dnia zakończenia 

licytacji. 

15. Możliwy jest również odbiór osobisty przedmiotu licytacji w siedzibie Organizatora. Odbiór 

osobisty należy poprzedzić ustaleniem terminu pod nr tel. (12) 378 43 58. 

 

§ 4 

Reklamacje 

1. Wszystkie kwestie sporne powstałe w czasie trwania Aukcji należy zgłaszać drogą mailową,  

w czasie trwania Aukcji, na adres: biuro@farma.org.pl. 

2. Reklamacje będą rozstrzygane na bieżąco przez Prezesa Zarządu Organizatora. 

3. Decyzje Prezesa Zarządu Organizatora są ostateczne. 

4. Wątpliwości i reklamacje składane po zakończeniu Aukcji nie będą rozpatrywane. 

 

§ 5 

Dane osobowe 

1. Dane osobowe uczestników Aukcji będą wykorzystane zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) wyłącznie w celach 

związanych z obsługą aukcji. 

2. Dane osobowe zbierane są na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych w zakresie 

określonym w niniejszym Regulaminie jest warunkiem wzięcia udziału w Aukcji. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

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

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie: www.farma.org.pl. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, unieważnienia aukcji  

w czasie jej trwania lub po jej zakończeniu bez podania przyczyny, a także zawieszenia 

organizacji Aukcji z przyczyn technicznych. 
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