
Regulamin  
licytacji z przeznaczeniem uzyskanego dochodu na pomoc policjantowi – Markowi 

Ostrowskiemu, organizowanej przez Fundację Rodziny DUDA im. Maksymiliana Duda 
podczas festynu charytatywnego pt. „Razem podarujmy plaster Markowi” 

 
 
 

§1 
 

Regulamin licytacji z przeznaczeniem uzyskanego dochodu na pomoc policjantowi – Markowi 
Ostrowskiemu, organizowanej przez Fundację Rodziny DUDA im. Maksymiliana Duda podczas festynu 
charytatywnego pt. „Razem podarujmy plaster Markowi” (zwany dalej Regulaminem) określa zasady 
przeprowadzenia licytacji przedmiotów (zwanej dalej Licytacją), z której dochód zostanie przeznaczony 
na pomoc w leczeniu i rehabilitacji policjanta Marka Ostrowskiego. 
 

§2 

 
Organizatorem Licytacji jest Fundacja Rodziny DUDA im. Maksymiliana Duda z siedzibą w Grąbkowie, 
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 
KRS 0000203927 (zwana dalej Organizatorem). 
 

§3 

 

Licytacja odbędzie się w dniu 25 września 2016 roku od godz. 15:00 do godz. 19:00   podczas imprezy 
artystyczno – rozrywkowej w formie festynu charytatywnego pt. ”Razem podarujmy plaster Markowi”, 
organizowanego w Rawiczu w dniu 25 września 2016 roku w godzinach od 14:00 do 19:00 (zwanego 
dalej: Festynem). 
 

§4 

 
Celem Licytacji jest uzyskanie środków pieniężnych na pomoc w leczeniu i rehabilitacji policjanta 
Marka Ostrowskiego. 
 

§5 

Spis towarów i usług będących przedmiotem licytacji znajduje się w załączniku do niniejszego 
regulaminu.  
 

§6 
 

Licytowane przedmioty prezentowane są podczas Licytacji. 
 

§7 

 
W Licytacji mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne, a także osoby nieposiadające 
osobowości prawnej, reprezentowane zgodnie z KRS lub przez odpowiednio upoważnionego 
pełnomocnika. 
 

§8 

 

Organizator  może nie przyjąć zgłoszenia licytowanej kwoty, jeżeli uzna, że to zgłoszenie jest dla niego 
niewiarygodne. O przyczynach odmowy przyjęcia zgłoszonej kwoty Organizator nie ma obowiązku 
informować uczestnika Licytacji. 
 

§9 



Licytacja odbywa się ustnie i rozpoczyna się od wywołania ceny. Zaoferowana cena przestaje wiązać 
uczestnika Licytacji, jeżeli inny uczestnik zaoferował cenę wyższą, zwaną dalej „postąpieniem”. 
Organizator przyzna własność przedmiotu licytacji, zwaną dalej „przybiciem”, osobie, która 
zaoferowała najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt zaoferował 
ceny wyższej. 
 

§10 

 
Nad prawidłowością przebiegu Licytacji, w szczególności nad wyborem najkorzystniejszej ceny, czuwać 
będzie Organizator. 
 

§11 
 

Osoby, które zlicytowały przedmioty mogą je odebrać bezpośrednio po licytacji, po zapłaceniu ceny, 
bądź w wyznaczonym przez Organizatora czasie, w siedzibie Organizatora – Grąbkowo 76. 
 

§12 

 

1. Warunkiem otrzymania zlicytowanego przedmiotu jest wpłata zaoferowanej kwoty gotówką w 
trakcie lub bezpośrednio po licytacji. 
2. W przypadku braku zapłaty zaoferowanej najwyższej ceny do dnia 28 września 2016 r., Fundacja 
ma prawo do sprzedaży przedmiotu z wolnej ręki bądź inny dowolny sposób, a środki uzyskane ze 
sprzedaży zostaną przeznaczone zgodnie z celem niniejszej licytacji. 
 
 

§13 

 

1. Poprzez udział w Licytacji jej Uczestnicy, zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażają dobrowolną 
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz mają prawo do wglądu do tych danych i ich 
poprawiania. 
2. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Uczestników w związku z Licytacją będą 
przetwarzane w celu realizacji celu Licytacji określonego w §4. 
3. Organizator Licytacji oraz wszystkie osoby związane z jej obsługą zobowiązane są do utrzymania  
w całkowitej tajemnicy wszystkich danych osobowych uczestników biorących udział w Licytacji. 

 

§14 

 

Wszelkie zapytania  i ewentualne spory w trakcie Licytacji wyjaśniać i rozstrzygać będzie Organizator. 

 

 

§15 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 
1. problemy w funkcjonowaniu Licytacji, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator 
przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w 
szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły 
wyższej; 
2. przerwy w funkcjonowaniu Licytacji zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od 
Organizatora; 
3. udział w Licytacji niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym 
spowodowane. 

 
§16 

 
Wszelkie zastrzeżenia i uwagi uczestników Licytacji zgłoszone do Organizatora na piśmie lub za 
pośrednictwem poczty e-mail (na adres: fundacja@fmd.pl) w ciągu 14 dni od zakończenia Licytacji, 



rozpatrzone zostaną w terminie 30 dni od momentu ich przyjęcia, a wyjaśnienia przesłane zostaną w 
tej samej formie na adresy kontaktowe danych uczestników Licytacji. 
 

§17 

 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów 
prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w tym zastrzega sobie również prawo odwołania Licytacji, jak 
i zmiany jej warunków, w tym wydłużenia okresu trwania i zakończenia Licytacji, bez podania 
przyczyny. 

 
§18 

 

Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora, a także  
u Organizatora w trakcie trwania Festynu.  
 
 
 
 
 
 
 


