Regulamin „Małej Aukcji”
realizowanej w ramach XXIII Gali Urtica Dzieciom
za pośrednictwem portalu Allegro Charytatywni

PREAMBUŁA
Odwołując się do wieloletniej tradycji organizacji przez Fundację Urtica Dzieciom
corocznej Gali Urtica Dzieciom w formie stacjonarnej;
Mając na uwadze panujący nieprzerwanie od kilku miesięcy stan epidemii związany z
rozprzestrzenianiem się m.in. na terenie Polski wirusa SARS-CoV-2 i związane z tą
pandemią ograniczenia;
Podtrzymując
dotychczasową
praktykę
Fundacji
Urtica
Dzieciom
wspierania
podopiecznych Fundacji w postaci przeznaczenia całego dochodu uzyskanego w formie
darowizny finansowej z Aukcji obrazów na dziecięce oddziały onkologii i hematologii
dziecięcej w Polsce;
Uwzględniając wytyczne wynikające z interpretacji podatkowej dot. charakteru aukcji
charytatywnych organizowanych przez Fundację oraz różnic wynikających z Regulaminu
Allegro, służącego jako narzędzie techniczne do jej przeprowadzenia w ramach bieżącej
edycji
- ustanawia się niniejszy Regulamin celem
pośrednictwem portalu Allegro Charytatywni.

przeprowadzenia

Małej
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§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w
„Małej Aukcji” charytatywnej prowadzonej w dniach od 27 listopada do 6 grudnia 2020 r.
na portalu Allegro Charytatywni przez Fundację Urtica Dzieciom z siedzibą we Wrocławiu.
2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
a. Małej Aukcji – rozumie się przez to Aukcję charytatywną organizowaną w dniach od
27 listopada do 6 grudnia 2020 r., podczas której licytowane będą prace plastyczne
oferowane przez Organizatora za pośrednictwem portalu Allegro Charytatywni.
b. Portalu – rozumie się przez to portal Allegro Charytatywni, dostępny pod adresem:
https://charytatywni.allegro.pl/), który stanowi wyłącznie narzędzie informatyczne
niezbędne do przeprowadzenia Małej Aukcji;
c. Organizatorze - rozumie się przez to Organizację Charytatywną- Fundację Urtica
Dzieciom z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krzemienieckiej 120, 54-613 Wrocław,
wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych,
Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI
Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000693315, nr REGON:
368183691, NIP: 8943113029, zwana dalej także jako „Fundacja”
d. Uczestniku Małej Aukcji/Licytancie – rozumie się przez to Użytkownika Portalu
deklarującego określoną kwotę darowizny na rzecz Fundacji w związku z
licytowanym Przedmiotem Małej Aukcji;
e. Przedmiocie Małej Aukcji/Ofercie- rozumie się przez to oferowane przez Fundację w
ramach Małej Aukcji prace plastyczne wykonane podczas warsztatów „Słoneczna
Galeria” przez dzieci i młodzież będącą pacjentami oddziałów onkologii i
hematologii dziecięcej, które będą przekazane przez Fundację poszczególnym
Zwycięzcą Licytacji;
f. Licytacji – rozumie się przez to Ofertę Fundacji, w ramach której Uczestnik Małej
Aukcji deklaruje kwotę darowizny na rzecz Fundacji w związku z licytowanym
Przedmiotem Małej Aukcji, po zakończeniu której Przedmiot Małej Aukcji będzie
przekazany przez Fundację na rzecz Zwycięzcy Licytacji;

g.

Zwycięzcy Licytacji – rozumie się przez to Uczestnika Małej Aukcji deklarującego
najwyższą kwotę darowizny na rzecz Fundacji w związku z licytowanym
Przedmiotem Małej Aukcji;
h. Słonecznej Galerii – rozumie się przez to warsztaty plastyczne prowadzone z
inicjatywy Fundacji, podczas których dzieci i młodzież przebywająca na dziecięcych
oddziałach onkologicznych i hematologicznych wykonuje pod kierunkiem artystów
plastyków i pedagogów prace plastyczne przekazywane następnie na Aukcje.
3. Właścicielem prac plastycznych przekazanych nieodpłatnie na Aukcje, stanowiących
Przedmiot Małej Aukcji, w tym autorskich praw majątkowych do prac jest Fundacja.
4. Całkowity dochód uzyskany z Małej Aukcji zostanie przeznaczony na cele statutowe
Fundacji, w tym przede wszystkim na rzecz:
a. Udzielenia pomocy materialnej i finansowej placówkom onkologii i hematologii
dziecięcej w całej Polsce;
b. Udzielenia pomocy materialnej i finansowej dzieciom i młodzieży chorym na
choroby nowotworowe oraz ich rodzin;
c. finansowania i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i
charytatywnym, w szczególności warsztatów plastycznych (tj. „Słoneczna Galeria”),
zajęć sportowych oraz turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży chorych na
choroby nowotworowe oraz ich rodzin (tj. „Urtica Camp”).

§2
Warunki uczestnictwa w Małej Aukcji
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5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

Aukcja organizowana jest w związku z XXIII Galą Fundacji Urtica Dzieciom 2020.
Aukcja ma charakter otwarty.
Uczestnikami Małej Aukcji są Użytkownicy Portalu.
Fundacja udostępnia Przedmioty Małej Aukcji w formie Licytacji poszczególnych
Przedmiotów Małej Aukcji za pośrednictwem Portalu na warunkach wskazanych poniżej.
Przystąpienie do Małej Aukcji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu
w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad Regulaminu, jak również
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do wzięcia udziału w Małej
Aukcji.
Każdy Uczestnik może wylicytować dowolną ilość Przedmiotów Małej Aukcji w ramach
Licytacji poszczególnych Przedmiotów Małej Aukcji.
Uczestnicy zgłaszają swoje oferty cenowe przebicia za pośrednictwem Portalu.
W ramach Licytacji, Fundacja poprzez wystawienie poszczególnych Przedmiotów Małej
Aukcji zaprasza Licytantów do składania ofert celem przekazania przez Fundację na rzecz
Zwycięzcy Licytacji (darczyńcy) Przedmiotu Aukcji. Jedna Licytacja może obejmować
wyłącznie jedną sztukę Przedmiotu Małej Aukcji.
W Licytacji Fundacja może ustalić cenę minimalną, tj. najniższą kwotę, za jaką oferuje
Przedmiot Małej Aukcji. Zaproponowanie przez Licytantów kwoty niższej niż minimalna nie
będzie skutkowało złożeniem przez Licytanta skutecznej deklaracji kwoty darowizny na
rzecz Fundacji w związku z licytowanym przedmiotem Małej Aukcji.
Pierwsza i każda następna oferta cenowa zgłoszona przez Uczestnika Małej Aukcji jest
prawnie wiążąca i nie może być przez niego wycofana.
Oferta złożona w toku Małej Aukcji przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik Małej Aukcji złoży
ofertę korzystniejszą dla Fundacji przed zakończeniem Licytacji.
Licytację danej pracy wygrywa Licytant - Zwycięzca Licytacji, który - do momentu
zakończenia licytacji danej pracy (Przedmiotu Małej Aukcji) złożył najwyższą cenę na
Portalu.
Uczestnik odpowiada za składane przez siebie bądź w imieniu reprezentowanego podmiotu
oferty cenowe, w szczególności Uczestnik powinien zadbać aby oferty nie były przez niego
składane lekkomyślnie, omyłkowo bądź bez zapoznania się i rozumienia skutków złożenia
oferty zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami polskiego prawa.

14. Prawo do własności wylicytowanego Przedmiotu Małej Aukcji przechodzi na Zwycięzcę
w momencie dokonania wpłaty wylicytowanej kwoty.

15. Zwycięzca Licytacji danej pracy zobowiązany jest do wpłaty zadeklarowanej kwoty w
terminie do 7 dni od terminu Małej Aukcji. Za moment dokonania płatności uznaje się dzień
uznania rachunku bankowego Organizatora.
16. Wpłaty należy dokonywać na konto Fundacji w walucie polski złoty na rachunek bankowy o
numerze 72 1050 0086 1000 0090 3133 5228 z opisem: „Darowizna - Aukcja Urtica
Dzieciom XXIII Gala 2020”
17. Obrazy będą wydane wszystkim Zwycięzcom Licytacji w terminie i w sposób uzgodniony z
Organizatorem, jednak nie później niż do 30 grudnia 2020 roku, po potwierdzeniu
uiszczenia zadeklarowanej kwoty na koncie Fundacji.
18. Wydanie prac plastycznych będzie możliwe w następujący sposób:
a) Organizator przesyła wylicytowaną pracę przesyłką kurierską na adres wskazany
przez Zwycięzcę
19. Koszt przesyłki na terenie Polski pokrywa Organizator.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do
rozstrzygania wszelkich wątpliwości
interpretacyjnych niniejszego Regulaminu związanych z Aukcją.
21. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, odpowiednie zastosowanie znajdują
postanowienia Regulaminu Allegro, w tym Załącznika nr 17 (dostępnego pod adresem:
https://allegro.pl/regulamin/)
22. Niedopuszczalne są działania mogące utrudnić, destabilizować i uniemożliwiać
przeprowadzenie niniejszej Małej Aukcji. W przypadku stwierdzenia takich działań,
Organizator Małej Aukcji ma prawo wyeliminować Uczestnika z dalszej licytacji.

§4
Dane osobowe
Informację o zasadach przetwarzania danych osobowych zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Zmiana Załącznika nie stanowi zmiany Regulaminu i może być dokonana przez Organizatora w
każdym czasie. Dane osobowe Uczestników Małej Aukcji zostaną usunięte po przeprowadzeniu i
rozliczeniu Małej Aukcji.
§5
Postanowienia końcowe
1. Przystąpienie do Małej Aukcji jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
Regulaminu wraz z załącznikiem, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji wszelkich
czynności związanych z Aukcją i jej zakończeniem.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, które wystąpią po stronie
Uczestnika (w tym gdy ich przyczyną jest wadliwy bądź nieodpowiedni sprzęt komputerowy i
łącze internetowe) bądź Platformy.
3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Fundacji Urtica Dzieciom, na stronie
www.urticadzieciom.pl/mala-aukcja
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a także do odwołania
Małej Aukcji w całości lub części bez podania przyczyn do czasu rozpoczęcia Małej Aukcji.
5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

