Regulamin Aukcji charytatywnej realizowanej w ramach dorocznej Gali Urtica Dzieciom
organizowanej przez Fundację Urtica Dzieciom

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w
Aukcji charytatywnej prowadzonej przez Fundację Urtica Dzieciom w ramach dorocznej Gali
Fundacji Urtica Dzieciom- zwanej dalej jako Gala.
2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
a) Aukcji - rozumie się przez to coroczną Aukcję charytatywną organizowaną przez
Fundację Urtica Dzieciom podczas Gali, obejmującą tzw. Małą Aukcję i Dużą Aukcję;
b) Małej Aukcji - rozumie się przez to jedną z Aukcji prowadzonych w trakcie Gali, podczas
której licytowane będą prace plastyczne określone w albumie aukcyjnym z
Przedmiotami Aukcji dedykowanymi dla Małej Aukcji, sporządzonym przez
Organizatora i udostępnionym przed coroczną Aukcją podczas Gali;
c) Dużej Aukcji - rozumie się przez to jedną z Aukcji prowadzonych w trakcie Gali, podczas
której licytowane będą prace plastyczne określone w albumie aukcyjnym z
Przedmiotami Aukcji dedykowanymi dla Małej Aukcji, sporządzonym przez
Organizatora i udostępnionym przed coroczną Aukcją w podczas Gali;
d) Organizatorze - rozumie się przez to 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”
e) Prowadzącym Aukcję- rozumie się przez to osobę upoważnioną przez Organizatora do
prowadzenia Aukcji w jego imieniu;
f) Uczestnik Aukcji – rozumie się przez to osobę lub podmiot prawny określony w §2 ust.2
Regulaminu;
g) Przedmiocie Aukcji - rozumie się przez to prace plastyczne wykonane podczas
warsztatów „Słoneczna Galeria” przez dzieci i młodzież będącą pacjentami oddziałów
onkologii i hematologii dziecięcej;
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
Aukcji, w tym autorskich praw majątkowych do prac jest Fundacja.
4. Całkowity dochód uzyskany z 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”),
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zajęć sportowych oraz turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży chorych na
choroby nowotworowe oraz ich rodzin (tj. „Urtica Dzieciom Camp”).
§2
Warunki uczestnictwa
1. Aukcja ma charakter zamknięty.
2. Uczestnikami Aukcji są zaproszeni przez Fundację do wzięcia udziału w Gali goście, będący
osobami fizycznymi, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej,
ale mogącymi we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania reprezentowanymi przez uprawnione do tego osoby.
3. Licytacja odbywa się ustnie.
4. Niedopuszczalne są działania mogące utrudnić, destabilizować i uniemożliwiać
przeprowadzenie niniejszej Aukcji. W przypadku stwierdzenia takich działań, Prowadzący
Aukcję ma prawo wyeliminować Uczestnika z dalszej licytacji.
5. Przystąpienie do 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 Aukcji.

§3
Czas trwania i przebieg Aukcji
1. Aukcja odbywać się będzie raz w roku. Organizator wskaże zaproszonym gościom, datę i
miejsce przeprowadzenia corocznej Aukcji w zaproszeniu. Informacja o dacie i miejscu Aukcji
będzie również podana w komunikacie na stronie internetowej www.urtica.dzieciom.pl lub na
FB Fundacji.
2. Aukcja zostanie poprzedzona prezentacją licytowanych prac podczas Gali w przekazanym
Uczestnikom albumie aukcyjnym, jak i w formie prezentacji na ekranie bezpośrednio przed
licytacją każdej pracy.
3. Godzina rozpoczęcia i zakończenia Małej oraz odpowiednio Dużej Aukcji zostanie podana
przez Prowadzącego Aukcję podczas Gali.
4. Przed przystąpieniem do licytacji, Prowadzący przedstawia Uczestnikom jej warunki.
5. Prowadzący Licytację otwiera:
a) Małą Aukcję - poprzez zaproszenie Uczestników do zaproponowania dowolnej ceny
wywoławczej za określoną pracę,
b) Dużą Aukcję - poprzez zaproponowanie minimalnej ceny wywoławczej za daną licytowaną
pracę bądź zaproszenie uczestników do zaproponowania dowolnej ceny wywoławczej za daną
pracę.
6. Każdy Uczestnik może wylicytować dowolną ilość prac plastycznych.
7. Kwoty licytacji/przebicia powinny być podawane w formie pełnych polskich złotych.
8. Uczestnicy zgłaszają swoje oferty cenowe przebicia:
a) w przypadku Małej Aukcji - poprzez wpisanie deklarowanej ceny na karcie ofert
przypisanej do danej pracy plastycznej wraz z podaniem swojego imienia i nazwiska,
bądź reprezentowanego podmiotu prawnego;
b) w przypadku Dużej Aukcji – poprzez uniesienie ręki w górę, bądź podniesienie tabliczki
i podanie proponowanej ceny.
9. Cena przebicia oferowana przez Uczestników jest jawna dla innych Uczestników Aukcji.
10. Pierwsza i każda następna oferta cenowa zgłoszona przez Uczestnika Aukcji jest prawnie
wiążąca i nie może być przez niego wycofana.
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11. Oferta złożona w toku Aukcji przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik aukcji złoży ofertę
korzystniejszą dla Fundacji.
12. Licytację danej pracy wygrywa Uczestnik (zwany dalej jako „Zwycięzca”), który:
a) w przypadku Małej Aukcji – do momentu zakończenia licytacji (wskazanego poprzez
określenie przez Prowadzącego licytację limitu czasu na Licytację) złożył najwyższą
cenę,
b) w przypadku Dużej Aukcji - do momentu zakończenia licytacji danej pracy (poprzez
trzykrotne wywołanie kwoty tego Uczestnika ) złożył najwyższą cenę.
13. Zwycięzca niezwłocznie po zakończeniu Małej Aukcji, a w przypadku Dużej Aukcji –
niezwłocznie po wylicytowaniu danej pracy, przekaże Organizatorowi następujące niezbędne
do wydania wylicytowanej pracy dane:
a) Imię i nazwisko lub nazwę reprezentowanej firmy,
b) Informację o preferowanym sposobie płatności określonym w §3 pkt 20 i pkt 21
Regulaminu,
c) W przypadku wyboru sposobu, o którym mowa w pkt 21 lit. c Regulaminu - adres
korespondencyjny na terenie Polski,
d) Adres e-mail i nr telefonu.
14. 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.
15. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z Aukcji danej pracy w sytuacji braku ofert
Uczestników bądź nieosiągnięcia ceny wywoławczej dla danej pracy. W przypadku określonym
w zdaniu poprzednim, Organizator może również zdecydować o przekazaniu danej pracy na
aukcję internetową bądź też na kolejną Aukcję.
16. Zwycięzcy licytacji danej pracy nie przysługuje prawo anulowania deklaracji kwoty za daną
pracę.
17. Prawo do własności wylicytowanej pracy przechodzi na Zwycięzcę w momencie dokonania
wpłaty wylicytowanej kwoty.
18. Zwycięzca Licytacji danej pracy zobowiązany jest do wpłaty zadeklarowanej kwoty w terminie
30 dni od zakończenia Aukcji. Za moment dokonania płatności uznaje się dzień uznania
rachunku bankowego Organizatora.
19. 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
Gala, rok ….., obrazek nr……”
20. Prace plastyczne będą wydane wszystkim Zwycięzcom Licytacji w terminie i w sposób
uzgodniony z Organizatorem, jednak nie później niż w terminie 30 dni, po potwierdzeniu
uiszczenia zadeklarowanej kwoty na koncie Fundacji lub złożeniu przez Zwycięzcę stosownego
Oświadczenia zobowiązującego do wpłaty w/w kwoty na konto Fundacji za wylicytowaną
pracę zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu.
21. Wydanie prac plastycznych będzie możliwe w następujący sposób:
a) Zwycięzca odbiera wylicytowaną pracę po zakończeniu Aukcji odbywającej się podczas
Gali, po złożeniu Oświadczenia Zwycięzcy Aukcji według wzoru stanowiącego Załącznik
nr 1 do Regulaminu;
b) Zwycięzca odbiera wylicytowaną pracę osobiście w siedzibie Fundacji, po uprzednim
ustaleniu terminu odbioru;
c) Organizator przesyła wylicytowaną pracę przesyłką kurierską na adres wskazany przez
Zwycięzcę w Oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
22. Koszt przesyłki na terenie Polski pokrywa Organizator.
23. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w pkt 20, prace pozostaną w dyspozycji
Organizatora.
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24. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania wszelkich wątpliwości interpretacyjnych
niniejszego Regulaminu związanych z Aukcją.

§4
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu lub przeprowadzenia Aukcji lub odebranej
wylicytowanej pracy Uczestnik ma prawo zgłaszać w terminie 30 dni od dnia zakończenia Aukcji
przesyłając zgłoszenie reklamacyjne w formie pisemnej (listem poleconym), na adres
Organizatora w temacie wpisując „Aukcja charytatywna Gala Fundacji Urtica Dzieciom rok …..reklamacja”.
2. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w ust. 1 powyżej nie będą
rozpatrywane.
3. Reklamacje powinny zawierać dane pozwalające na identyfikację i kontakt z osobą składającą
reklamację, opis zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji oraz żądanie wraz z
uzasadnieniem.
4. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od
dnia wpływu do Fundacji. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony przez
reklamującego pisemnie na wskazany adres korespondencyjny.
§5
Dane osobowe
Informację o zasadach przetwarzania danych osobowych zawiera Załącznik nr 2 do Regulaminu.
Zmiana Załącznika nie stanowi zmiany Regulaminu i może być dokonana przez Organizatora w każdym
czasie.
§6
Postanowienia końcowe
1. Przystąpienie do Aukcji jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu
oraz wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do
prawidłowej realizacji wszelkich czynności związanych z Aukcją i jej zakończeniem.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Fundacji Urtica Dzieciom, na stronie
www.urticadzieciom.pl oraz podczas Gali.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a także do odwołania
Aukcji w całości lub części bez podania przyczyn do czasu rozpoczęcia Aukcji.
4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego.
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