
REGULAMIN AUKCJI CHARYTATYWNEJ 

organizowanej przez „Fundację Projekt Mokotów”  

podczas wydarzenia „M&A Charity Night” 

(„Regulamin”) 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. „Fundacja Projekt Mokotów” w Warszawie, ul. Lewicka 4/14, 02-547 Warszawa, KRS: 

0000575883, NIP: 5213706703, REGON: 362517777 jest organizatorem aukcji 

charytatywnej („Organizator”). 

2. Przedmiotem aukcji mogą być:  

a. rzeczy ruchome niewyłączone z obrotu należące do Organizatora 

(„Przedmioty Fundacji”); 

b. rzeczy ruchome niewyłączone z obrotu należące do osób trzecich, które 

przekazały Organizatorowi owe rzeczy do dyspozycji celem dokonania aukcji 

(„Przedmioty Powierzone”); 

c. udział w danym wydarzeniu, w tym w szczególności kolacja z popularną osobą, 

trening, spotkanie z wybraną osobą, itd. („Wydarzenie”), 

(łącznie „Przedmioty Aukcji”). 

3. Celem aukcji jest przeznaczenie zysku z licytacji na działalność statutową „Fundacji 

Projekt Mokotów” z siedzibą w Warszawie przy ul. Lewickiej 4, działającej na podstawie 

wpisu do rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, 

Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000575883, NIP: 5213706703, REGON: 362517777, 

z funduszem założycielskim 5000 zł. 

4. Całkowity przychód ze sprzedaży Przedmiotów Aukcji staje się własnością 

Organizatora.  

5. W aukcji wygrywa osoba, która w wyznaczonym czasie oraz zgodnie z niniejszym 

Regulaminem, zaoferuje najwyższą kwotę. 

6. W wypadku niedokonania zakupu w czasie licytacji, Przedmioty Powierzone podlegają 

zwrotowi ich właścicielom. 

7. Zawarcie umowy w wyniku aukcji następuje z chwilą udzielenia przybicia. 

8. Czas i miejsce trwania aukcji: 8 czerwca 2018 r., Hotel Bellotto, Senatorska 13/15, 00-

075 Warszawa. 

§ 2 

Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikami aukcji mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną 

zdolność do czynności prawnych („Uczestnik”). Organizator nie jest uprawniony do 

wystawiania faktur VAT z tytułu sprzedaży licytowanych przedmiotów. 

2. Aukcja ma charakter otwarty - podawane ceny są informacjami jawnymi, podawanymi 

do wiadomości publicznej podczas aukcji. 

3. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać, destabilizować i uniemożliwiać 

przeprowadzenie aukcji na podstawie niniejszego Regulaminu. W przypadku 

stwierdzenia przez prowadzącego aukcję działania utrudniającego jej 



przeprowadzenie, prowadzący aukcję ma prawo wykluczyć Uczestnika z dalszej 

licytacji. 

4. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest: 

a. zgłoszenie udziału poprzez podanie swojej oferty cenowej w formie ustnej - 

postąpienie aukcji; 

b. akceptacja niniejszego Regulaminu. 

§ 3 

Przebieg Aukcji 

1. Cena wywoławcza zamieszczona pod opisem Przedmiotu Aukcji jest kwotą, od której 

rozpoczyna się licytacja, a która zostanie ogłoszona przez prowadzącego aukcję 

(„Cena Wywoławcza”). Przedmioty Aukcji licytowane są w górę, tzn. licytacja może 

zakończyć się na kwocie wyższej niż Cena Wywoławcza lub równej tej kwocie. 

2. Cena Wywoławcza stanowi jednocześnie cenę minimalną. 

3. Licytacja odbywa się w walucie PLN – polskich złotych. 

4. Uczestnicy ustnie zgłaszają swoje oferty cenowe - postąpienia. 

5. Każdy Uczestnik aukcji może złożyć dowolną ilość ofert na dowolną ilość Przedmiotów 

Aukcji. 

6. Wartość postąpień deklarowanych przez Uczestników jest jawna dla innych 

Uczestników aukcji. 

7. Kolejne deklarowane postąpienie musi być wyższe od poprzedniego. 

8. Pierwsze i każde następne postąpienie zgłoszone przez Uczestnika Aukcji jest prawnie 

wiążącą ofertą i nie może być przez niego wycofane. 

9. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik aukcji złoży ofertę 

korzystniejszą. 

10. Licytację wygrywa Uczestnik, który do momentu zakończenia licytacji złożył najwyższą 

ofertę, a zgłoszone przez niego postąpienie zostało skutecznie przybite - trzykrotnie 

powtórzone przez prowadzącego aukcję. 

11. W trosce 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. 

12. Zwycięzca aukcji zobowiązany jest do wpłaty zaoferowanej kwoty w ciągu 14 dni od 

zakończenia aukcji. Za datę wpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego 

wskazanego w § 2 ust. 12. 

13. Wpłaty należy dokonać bezpośrednio - w walucie PLN - na konto: „Fundacji Projekt 

Mokotów”, ul. Lewicka 4/14, 02-547 Warszawa, na rachunek o numerze: 43 2030 0045 

1110 0000 0414 8700 zawierając w tytule przelewu sformułowanie: imię i nazwisko, 

oraz przedmiot aukcji.  

14. Wydanie i przeniesienie własności Przedmiotu Aukcji będącego Przedmiotem Fundacji 

zwycięskiemu Uczestnikowi aukcji nastąpi bezpośrednio po zakończeniu aukcji i 

podpisaniu protokołu odbioru Przedmiotu Aukcji. 

15. Wydanie i przeniesienie własności Przedmiotu aukcji będącego Przedmiotem 

Powierzonym zwycięskiemu Uczestnikowi aukcji nastąpi bezpośrednio po zakończeniu 

aukcji i podpisaniu protokołu odbioru Przedmiotu Aukcji. 

16. Data realizacji Wydarzenia zostanie uzgodniona indywidualnie ze zwycięskim 

Uczestnikiem aukcji, po wpłaceniu przez zwycięskiego Uczestnika zaoferowanej kwoty 

na konto Organizatora zgodnie z § 2 ust. 13 w terminie określonym w § 2 ust. 12 



Regulaminu, co zostanie stwierdzone dowodem wpłaty przez zwycięskiego 

Uczestnika. 

17. W razie braku wpłaty zaoferowanej kwoty na konto Organizatora zgodnie z § 2 ust. 13 

w terminie określonym w § 2 ust. 12 Regulaminu, Organizator może odstąpić od umowy 

w terminie 14 dni od zakończenia licytacji w przypadku rzeczy stanowiącej Przedmiot 

Fundacji oraz w przypadku, gdy przedmiotem aukcji było Wydarzenie. 

18. W razie braku wpłaty zaoferowanej kwoty na konto Organizatora zgodnie z § 2 ust. 13 

w terminie określonym w § 2 ust. 12 Regulaminu, właściciel rzeczy stanowiącej 

Przedmiot Powierzony może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od zakończenia 

licytacji. 

19. Zamknięcie aukcji nastąpi po zakończeniu przez prowadzącego licytacji wszystkich 

zgłoszonych do aukcji Przedmiotów Aukcji. 

§ 3 

Postanowienia końcowe 

1. Przystąpienie do aukcji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

2. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie: www.charitynight.pl. 

3. Reklamacje będą rozstrzygane na bieżąco przez prowadzącego aukcję po uzgodnieniu 

z Organizatorem. 

4. Decyzje prowadzącego aukcję jest ostateczne. 

5. Wątpliwości i reklamacje składane po zamknięciu aukcji nie będą rozpatrywane. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a także 

zawieszenia organizacji aukcji z przyczyn technicznych lub losowych, bez podania 

przyczyny. 

7. Udostępnienie danych osobowych osób fizycznych będących Uczestnikami następuje 

dobrowolnie i wyłączenie w zakresie wynikającym z niniejszego Regulaminu. 

8. Organizator zobowiązuje się, że dane osobowe Uczestników zostaną wykorzystane 

wyłącznie w celu przeprowadzenia aukcji zgodnie z postanowieniami niniejszego 

Regulaminu i będą chronione zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. 


