Warszawa, 18 lipca 2022 r.

REGULAMIN AUKCJI CHARYTATYWNEJ
„DLA MIRA”
Preambuła
Prowadząc swoje działania statutowe w obszarach: ochrony zdrowia, pomocy ludziom chorym,
przeciwdziałania dyskryminacji Fundacja REFFORM podjęła się pomocy w zbiórce środków finansowych
na rehabilitację Mirosława Pawełczyka „Miro”, który przeszedł skomplikowane operacje,
w tym operację wycięcia guza mózgu. Aktualnie jest rehabilitowany w celu przywrócenia mu zdolności
ruchowych i przysposobienia do samodzielnego funkcjonowania. Środki pozyskane z aukcji
charytatywnej w całości trafią na ten szczytny cel. Fundacja nie pobiera wynagrodzenia czy prowizji za
prowadzenie tej aukcji.
§1. INFORMACJE OGÓLNE
1. Aukcja odbędzie się w serwisie społecznościowym Facebook w Wydarzeniu o nazwie: „Aukcja
charytatywna „Dla Mira” (nazywana dalej Wydarzeniem) w terminie: od godz. 12:00 w dniu 25 lipca
2022 r. do godz. 12:00 w dniu 28 lipca 2022 r.
2. Organizatorem aukcji jest Fundacja REFFORM na Rzecz Promocji Zdrowia, Budowania Więzi
Społecznych oraz Przeciwdziałania Wykluczeniom i Dyskryminacji, KRS 0000664481,
NIP 1132931090, REGON 366605863, z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 43A/37B, 01-001
Warszawa.
3. Celem Aukcji jest pozyskanie środków finansowych na pomoc w rehabilitacji Mirosława Pawełczyka
(Miro), który przeszedł operację wycięcia guza mózgu. Rehabilitacja jest niezbędna do
przysposobienia go do samodzielnego funkcjonowania.
4. Przedmiotem Aukcji są trzy prace:
4.1. Praca 1. ,,Methologic”, 60 x 60 cm, akryl, płótno, 2020. Autor: Bartek Jarmoliński
4.2. Praca 2. ,,Sfera dotyku”, 89 x 60 cm, akryl, płótno, 2020. Autor: Grażyna Gajewska
4.3. Praca 3. ,,Pejzaż z centaurem”, 40 x 30 cm, collage, tektura, w ramce, 2020. Autor: Bartek
Jarmoliński
5. Kwota wywoławcza pracy 1. i 3. wynosi 1200 zł a pracy 2. = 750 zł
6. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu trwania Aukcji w przypadku, gdy licytujący
będą podbijać cenę Przedmiotu Aukcji po upływie wyżej wymienionego czasu prowadzenia Aukcji,
jednak nie dłużej niż do godz. 18:00 dnia 4 sierpnia 2022 r.
§2. UCZESTNICY AUKCJI
1. W Aukcji mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne posiadające konto na serwisie
społecznościowym Facebook.
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2. Przystąpienie do aukcji jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu w
całości.
§3. ANONIMOWY UDZIAŁ W AUKCJI
1. Organizator dopuszcza udział anonimowy w aukcji na poniższych warunkach:
1.1.

Uczestnik Aukcji zgłosi ten fakt wysyłając wiadomość poprzez serwis społecznościowy
Facebook na skrzynkę odbiorczą fanpage’a Fundacji REFFORM, tj. na:
https://www.facebook.com/fundacja.refform/
1.2. Osoba poda Organizatorowi imię i nazwisko w przypadku, gdy nazwa profilu danych tych
nie zawiera.
2. O dopuszczeniu bądź nie do Aukcji w trybie anonimowym decyduje Organizator.
3. Osoby uczestniczące w Aukcji anonimowo nie zamieszczają postów na stronie Wydarzenia z Aukcją,
tylko przekazują swoje deklaracje kwot i ewentualnych podbić Organizatorowi, wysyłając
odpowiednią wiadomość za pomocą fanpage’a Fundacji REFFORM na serwisie społecznościowym
Facebook.
4. Organizator zobowiązuje się do podawania informacji na stronie Wydarzenia z Aukcją o kolejnych
zgłoszeniach i przebiciach kwotowych osób uczestniczących w aukcji anonimowo.
§4. HARMONOGRAM AUKCJI
1. Prace przekazane przez artystów na licytację będę licytowane w następującej kolejności:
1.1. Praca 1. Od godz. 12:00 w dniu 25 lipca 2022 r. do godz. 12:00 w dniu 26 lipca 2022 r.
1.2. Praca 2. Od godz. 12:00 w dniu 26 lipca 2022 r. do godz. 12:00 w dniu 27 lipca 2022 r.
1.3. Praca 3. Od godz. 12:00 w dniu 27 lipca 2022 r. do godz. 12:00 w dniu 28 lipca 2022 r.
2. Ewentualna dogrywka odbędzie się w terminie od godz. 20:00 w 28 lipca 2022 do godz. 20:00
w dniu 29 lipca 2022 r.
§5. PRZEBIEG AUKCJI
1.

Aukcję rozpoczyna Organizator w dniu jej rozpoczęcia w serwisie społecznościowym Facebook od
podania ceny wywoławczej.

2.

Wyniki Aukcji są widoczne na bieżąco w postaci postów na stronie Wydarzenia.

3.

Uczestnicy Aukcji składają ofertę cenową w dowolnym momencie wpisując w treść swojego postu
deklarowaną kwotę wyrażoną w polskich złotych (zł lub PLN).

4.

Kwota zadeklarowana przez uczestnika Aukcji musi być wyższa od ceny wywoławczej.

5.

Minimalna kwota podbicia wynosi 50 zł.

6.

Uczestnik Aukcji może w kolejnych postach podnosić zadeklarowaną kwotę, jednak z
uwzględnieniem kwoty podbicia.

7.

W chwili złożenia deklaracji (wysłania postu) kwota deklarowana przez uczestnika Aukcji nie może
być taka sama, jak kwota deklarowana aktualnie przez innego uczestnika aukcji.

8.

Walutą aukcji jest polski złoty. Uczestnicy aukcji nie muszą podawać symbolu waluty w swoich
ofertach cenowych.
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9.

Aukcję wygrywają 3 osoby, które złożyły najwyższe oferty w chwili zakończenia Aukcji, tj. o godz.
12:00 dnia 28 lipca 2022 r. a w przypadku jej przedłużenia – o godz. 20:00 dnia 29 lipca 2022 r.

10. Jeżeli uczestnik Aukcji złożył kilka ofert, w ustalaniu kolejności zwycięzców Aukcji uwzględnia się
tylko najwyższą kwotę zadeklarowaną przez uczestnika Aukcji.
11. Jeden uczestnik Aukcji może nabyć w drodze aukcji tylko jeden Przedmiot Aukcji.
12. O zakończeniu bądź przedłużeniu Aukcji informuje Organizator.
§6. OGŁOSZENIE OFICJALNYCH KOŃCOWYCH WYNIKÓW LICYTACJI
1. Ostateczne wyniki licytacji podane zostaną na stronie Wydarzenia przez Organizatora
w dniu 29 lipca 2022 r. o godz. 12:00 pod warunkiem nieprzedłużenia Aukcji.
2. W przypadku przedłużenia Aukcji w trybie §1 pkt 6 ostateczne wyniki licytacji podane zostaną na
stronie Wydarzenia przez Organizatora najpóźniej w dniu 31 sierpnia 2022 r.
§7. DOKONANIE WPŁATY ZA PRZEDMIOT AUKCJI
1. Osoba, która wygrała aukcję zobowiązana jest do wpłaty zadeklarowanej najwyższej kwoty licytacji
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 sierpnia 2022 r. Wpłaty należy dokonać na konto Fundacji
REFFORM:
23-1140-2004-0000-3602-7671-2428
w tytule przelewu należy wpisać: Aukcja charytatywna „Dla Mira”.
2. W przypadku niedokonania wpłaty zgodnie z zapisem §7 pkt 1 zwycięzca licytacji traci prawo do
otrzymania Przedmiotu Aukcji a w jej miejsce wchodzi kolejna osoba z listy licytujących z najwyższą
licytowaną kwotą pod warunkiem wylicytowania danego przedmiotu aukcji na kwotę wyższą od
minimalnej.
§8. ODBIÓR PRZEDMIOTU AUKCJI
1. Wylicytowany Przedmiot Aukcji będzie można odebrać osobiście z siedziby Fundacji w ustalonym
terminie i czasie.
2. Organizator nie wysyła Przedmiotu Aukcji pod adres licytującego ani nie dostarcza Przedmiotu Aukcji
za pobraniem.
§9. REKLAMACJE I SPORY
1. Treść Regulaminu Aukcji będzie znajdować się do wglądu w siedzibie Organizatora
w Warszawie i na stronie Wydarzenia.
2. Wszystkie kwestie sporne powstałe w czasie trwania licytacji będą rozstrzygane na bieżąco przez
prezesa Zarządu Fundacji REFFORM i Komisję Rewizyjną.
3. Wszelkie ewentualne spory i roszczenia związane z aukcją rozstrzygać będzie właściwy sąd
powszechny.
4. Aukcja prowadzona na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową,
zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art.
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2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. – o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201 Poz. 1540 z późn.
zm.).
§10. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Aukcji jest Organizator.
2.

Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe:
1.1. imię i nazwisko licytującego (jeśli są podanie na serwisie społecznościowym Facebook),
1.2. adres e-mail licytującego, jeśli wymagany będzie kontakt mailowy pomiędzy Organizatorem
a licytującym.

3.

Przesłanką do przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora
Aukcji.

4.

Licytujący ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ma możliwość ich sprostowania,
żądania ograniczenia przetwarzania oraz żądania usunięcia danych. Licytujący ma również prawo
do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie
z prawem.

5.

Zgłaszający się do Aukcji wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych
określonych w ust. 2 w celu prawidłowego przeprowadzenia Aukcji zgodnie z Regulaminem.

6.

Dane osobowe uczestników Aukcji nie są wykorzystywane w celach marketingowych i nie są
udostępniane innym podmiotom.
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator informuje, że Aukcja nie jest w żadnym zakresie sponsorowana, wspierana,
administrowana, ani stowarzyszona z portalem www.facebook.com. Facebook jest znakiem
towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s.
California Ave., Palo Alto CA 94 304. Informacje podawane przez uczestników Aukcji są informacjami
podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane
wyłącznie w celu przeprowadzenia Aukcji przez Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego z dnia 23.04.1964 r. (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
3. Regulamin został uchwalony przez Zarząd Fundacji REFFORM w dniu 18.07.2022 r. (Uchwała nr
68/ZFR).
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