REGULAMIN AUKCJI CHARYTATYWNEJ REALIZOWANEJ W RAMACH LIVE SHOPPINGU W M1 BYTOM
04.04.2022R
§1
AUKCJA
1. Organizatorem aukcji charytatywnej jest
GAWRA WARSZAWSKA Dawid Sobieraj
ul. Twarda 44, 00-831
Nip:8371714962
zwana dalej Organizatorem.
2. Beneficjentem Aukcji jest wybrana Fundacja pomocowa:
a) Polska Akcja Humanitarna z siedzibą w Warszawie (00-145, al. Solidarności 78A),
identyfikująca się numerami: NIP 525-14-41-253,
REGON: 010849302 i
KRS: 0000136833.
Alior Bank S.A.
NR KONTA: 02 2490 0005 0000 4600 8316 8772
Tytuł: SOS UKRAINA

Lub
b) Fundacja Ocalenie
ul. Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa
NIP: 118-157-02-03
KRS: 0000030279
REGON: 016446315
NR KONTA: 11 1750 0009 0000 0000 2156 6004
tytuł: na pomoc dla osób z Ukrainy
lub
c) Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
NIP 113 07 25 676
KRS 0000 20 44 26
Bank PEKAO SA
NR KONTA: 47 1240 6218 1111 0010 2833 9365

Lub

d) Fundacja Centrum Praw Kobiet
REGON: 010840212
NIP: 5251450105
KRS: 0000188668
ul. Wilcza 60 lok. 19
00-679 Warszawa
NR KONTA: 59 1020 1156 0000 7102 0059 9241
lub
e) Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Gen. Wł. Andersa 13, 00-159 Warszawa
KRS 0000160750
NIP 8222092679
REGON 015482875
NR KONTA: 13 1600 1462 1818 9539 9000 0001

3. Przedmiotem aukcji są akcesoria z wybranych przez organizatora sklepów znajdujących się w M1
Bytom podarowane na licytację przez M1 Bytom.
4. Całkowity dochód uzyskany z aukcji zostanie przekazany na rzecz potrzebujących uchodźców z
Ukrainy, będących pod opieką wybranych instytucji pomocowych.

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikami aukcji mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do
czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości
prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zwane dalej
Uczestnikami.
2. Aukcja ma charakter otwarty – podawane ceny są informacjami jawnymi, dostępnymi przez cały
czas trwania licytacji.
3. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać, destabilizować i uniemożliwiać przeprowadzenie
aukcji. W przypadku stwierdzenia w/w działań, prowadzący ma prawo wyeliminować uczestnika z
dalszej licytacji.
4. Warunkiem nabycia licytowanego w aukcji przedmiotu jest:

1) zgłoszenie udziału poprzez podanie swojej oferty cenowej-przebicia wraz z danymi:
Imię i Nazwisko.
2) akceptacja niniejszego Regulaminu

§3
PRZEBIEG AUKCJI
1. Aukcja zostanie poprzedzona prezentacją licytowanych przedmiotów na fanpage’u M1 Bytom
https://www.facebook.com/M1Bytom
2. Aukcja odbędzie się w dn.: 4.04.2022r o godz.: 13.00 oraz o godz.: 17.00
3. Dla każdego towaru zostanie ustalona cena minimalna (wywoławcza), która będzie wypowiedziana
przez prowadzącą aukcję.
4. Aukcja jednego przedmiotu trwa 1 minutę.
5. Cena przebicia oferowana przez Uczestników jest jawna dla innych Uczestników aukcji.
6. Kolejna deklarowana cena przebicia musi być wyższa od poprzedniej o kwotę minimum 5 zł.
7. Pierwsza i każda następna oferta cenowa zgłoszona przez Uczestnika aukcji jest prawnie wiążąca i
nie może być przez niego wycofana.
8. Oferta złożona w toku aukcji przestaje być wiążąca, gdy inny Uczestnik aukcji złoży ofertę
korzystniejszą.
9. Licytację wygrywa Uczestnik, który do momentu zakończenia licytacji złożył najwyższą ofertę.
10. W gestii Uczestnika jest dopilnowanie, aby oferty przez niego składane nie były składane
lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i rozumienia konsekwencji złożenia oferty
zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.
11. Zamknięcie aukcji nastąpi zgodnie z harmonogramem konkretnej imprezy.
12. Zwycięzca aukcji zobowiązany jest do wpłaty zadeklarowanej kwoty w nieprzekraczalnym
terminie 3 dni od momentu zamknięcia aukcji.
13. Wpłaty można dokonać bezpośrednio po zakończeniu licytacji za pośrednictwem przelewu
internetowego na konto wybranej fundacji.
14. Wydanie przedmiotu licytacji Zwycięzcy Aukcji nastąpi po wpłaceniu kwoty licytacji na rachunek
wybranej fundacji po uprzednim okazaniu potwierdzenia dokonania transakcji.
15. Odbiór wylicytowanego przedmiotu będzie możliwy w następujący sposób:

a) Po zakończeniu licytacji i po wpłaceniu kwoty licytacji – za okazaniem potwierdzenia
dokonania transakcji we wskazanym sklepie w M1 Bytom.
§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystąpienie do Aukcji jest równoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń treści i postanowień
niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na fanpage’u M1 Bytom: https://www.facebook.com/M1Bytom
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a także zawieszenia
organizacji Aukcji z przyczyn technicznych.

