
REGULAMIN AUKCJI CHARYTATYWNEJ 
„Noworoczny Pokłon dla Pomnika Wdzięczności” 
organizowanej przez Akademicki Klub Obywatelski


im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego


I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego NIP: 781-187-36-36 REGON: 301939052 KRS: 
0000398546 jest organizatorem aukcji charytatywnej obrazów 
„Noworoczny Pokłon dla Pomnika Wdzięczności”.


2. Przedmiotem aukcji są obrazy anonimowych właścicieli.

3. Anonimowi właściciele obrazów przekazują je na aukcję gdzie 

25% zlicytowanej kwoty za każdy obraz zostaje przeznaczony 
na ustalony cel aukcji.


4. Ideą aukcji jest przeznaczenie 25% zysku z licytacji od każdego 
obrazu na wsparcie odbudowy Pomnika Wdzięczności.


5. Właścicielem obrazów do momentu wydania podmiotom oraz 
opłacenia przez nich pełnej kwoty, które wygrały licytację, 
pozostają ich prywatni posiadacze.


6. W wypadku niedokonania zakupu w czasie licytacji, obrazy 
podlegają zwrotowi ich właścicielom.


7. Czas i miejsce trwania aukcji:

- ekspozycja prac z ich opisem przekazanych na aukcję wraz z 

ceną wywoławczą, dostępna będzie online pod adresem: 
www.pomnikwdziecznosci.pl


- aukcja odbędzie się w dniu 3 stycznia 2020 r. o godzinie 19:00 w 
Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu w budynku Akademii 
Lubrańskiego w Poznaniu przy ul. Lubrańskiego 1, kod poczt. 
61-108 Poznań.
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II 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.


2. Aukcja ma charakter otwarty - ceny są informacjami jawnymi, 
podawanymi do wiadomości podczas aukcji.


3. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać, 
destabilizować i uniemożliwiać przeprowadzenie niniejszej 
aukcji. W przypadku takiego stwierdzenia przez prowadzącego 
aukcję, prowadzący ma prawo wyeliminować uczestnika z 
dalszej licytacji.


4. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest:  

- udział w aukcji

- posiadanie wydrukowanego zaproszenia

- akceptacja niniejszego Regulaminu będącego integralną częścią 

zaproszenia


III PRZEBIEG AUKCJI 

1. Dla każdego obrazu zostanie ustalona cena minimalna 
(wywoławcza), którą ogłosi prowadzący licytację.


2. Cena przebicia jest jawna, wynosić będzie od 100,00 do 500,00 
zł dla każdego podbicia.


3. Pierwsze i każde następne podbicie cenowe zgłoszone przez 
Uczestnika aukcji jest prawnie wiążące i nie może być przez 
niego wycofane.


4. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny 
Uczestnik podbije ofertę.


5. Licytację wygrywa Uczestnik, który do momentu zakończenia 
licytacji złożył najwyższą ofertę, a jego oferta cenowa została 
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skutecznie przybita - trzykrotnie powtórzona przez 
prowadzącego licytację.


6. Umowa kupna - sprzedaży zawierana jest ustnie w momencie 
udzielania przebicia ogłoszona przez prowadzącego aukcję.


7. W obowiązku 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.


8. Uczestnik zobowiązuje się do zrealizowania zawartych 
transakcji zgodnie z Regulaminem Aukcji Charytatywnej 
„Noworoczny Pokłon dla Pomnika Wdzięczności”, 
wylicytowanej kwoty w czasie aukcji lub bezpośrednio po jej 
zakończeniu w gotówce.


9. Prawa majątkowe i autorskie są przenoszone na nabywcę w 
momencie zapłaty całości kwoty oraz otrzymaniu dzieła sztuki.


10. Zamknięcie aukcji nastąpi po zlicytowaniu wszystkich obrazów 
zgłoszonych do aukcji.


11. Odbiór dzieła sztuki nastąpi osobiście przez Nabywcę, po    
wpłaceniu zlicytowanej kwoty w gotówce.

12. Właściciel obrazów przekaże 25% od kwoty uzyskanej z aukcji 
na rzecz odbudowy Pomnika Wdzięczności po zakończeniu aukcji.


IV POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Jeżeli którekolwiek postanowienie regulaminu zostanie uznane 
prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe 
postanowienia pozostają w mocy.


2. Uczestnik biorący udział w aukcji akceptuje postanowienia 
niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie 
jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej 
realizacji wszelkich czynności związanych z licytacją i jej 
zakończeniem.
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3. Akademicki Klub Obywatelski nie ponosi odpowiedzialności za 
niewypełnienie zobowiązań z umów z tytułu sprzedaży 
zawartych pomiędzy Sprzedającym, a Nabywcą.


4. Organizator może odwołać aukcję w całości lub w części bez 
podania przyczyn.


5. Podsumowanie aukcji zostanie podane do wiadomości na 
stronie internetowej pod adresem: www.pomnikwdziecznosci.pl.


6. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu 
wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.


7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają 
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.


8. Regulamin obowiązuje od dnia 29 grudnia 2019 r.
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