
REGULAMIN AUKCJI CHARYTATYWNEJ  W RAMACH AKCJI „ŚWIĘTA BEZ TATY” 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Fundacja UNITERS jest organizatorem aukcji internetowej w ramach akcji „Święta bez taty”. 

2. Koordynatorkami i opiekunkami aukcji są: 

• Natalia Mosyurchak 

• Daryna Popil 

• Oleksandra Pustowa   

• Olga Rejt 

• Kateryna Tykhonchuk 

• Jaroslav Protsiv 
 

3. Wszystkie pieniądze uzyskane z licytacji przedmiotów zostaną w całości przekazane na zakup 
prezentów świątecznych dla dzieci, które ucierpiały na skutek wojny na wschodzie Ukrainy. 
 

4. Przedmiotem aukcji są rzeczy lub usługi (książki, prace fotograficzne, plastyczne, rękodzieło 
etc.,) przekazane przez artystów, pisarzy, naukowców, sportowców i innych darczyńców w 
sposób dobrowolny i nieodpłatny. 
 

5. Fundacja UNITERS nie staje się właścicielem powierzonych przedmiotów na żadnym etapie 
prowadzonej aukcji. Właścicielem prac do momentu wydania podmiotom, które wygrały 
licytację, pozostają ich twórcy. 
 

6. Na życzenie darczyńcy, przedmiot, który nie został sprzedany na aukcji, może być zwrócony 
jego właścicielowi. 
 

7. Czas i miejsce trwania ekspozycji i aukcji: 

a) Aukcja będzie odbywać się w dniach od 6 grudnia do 6 stycznia lub do wyczerpania 
przedmiotów. 

b) Miejscem wystawiania przedmiotów oferowanych do licytacji jest portal 
społecznościowy Facebook, adres strony Święta bez taty/Свята без тата: 

https://www.facebook.com/swietabeztaty 

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 
1. Uczestnictwo w Aukcji ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. 

 
2. Uczestnikami aukcji mogą być osoby fizyczne. Warunkiem wzięcia udziału w licytacji jest 

posiadanie oficjalnego profilu na portalu społecznościowym Facebook. 

 
3. Aukcja ma charakter otwarty – ceny są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości 

publicznej podczas aukcji. 

 
4. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać, destabilizować i uniemożliwiać 

przeprowadzenie niniejszej aukcji. W przypadku takiego stwierdzenia przez prowadzącego, ma 

on prawo do wyeliminowania uczestnika z dalszej licytacji. 

 
 

 

https://www.facebook.com/swietabeztaty


 

 

III. PRZEBIEG AUKCJI 

 

1. Od momentu wystawienia przedmiotu na aukcje rozpoczyna się możliwość zgłaszania ofert 

cenowych przez zainteresowanych. 

 

2. Licytacja pierwszego przedmiotu na aukcji będzie trwać 2 dni, czas trwania każdej następnej 

licytacji będzie wskazany w opisie licytowanego przemiotu. 

 

3. Kwotą, od której rozpoczynają się licytacje jest cena wywoławcza podana w opisie. Przedmioty 

licytowane są w górę, a każda kolejna deklarowana cena przebicia musi być wyższa od 

poprzedniej o kwotę minimum 10,00 zł. 

 

4. Cena przebicia jest jawna. 

 

5. Pierwsze i każde następne podbicie cenowe zgłoszone przez Uczestnika aukcji jest wiążące i 

nie może być przez niego wycofane. 

 

6. Oferta złożona w toku aukcji przestaje być wiążąca, gdy inny Uczestnik podbije ofertę. 

 

7. Uczestnik, którego oferowana cena będzie najwyższa w momencie zakończenia licytacji 

przedmiotu, zostaje zwycięzcą. Organizator w komentarzu poinformuje zwycięzcę o wygranej. 

 

8. 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. 

 

9. Uczestnik zobowiązuje się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z Regulaminem 

Aukcji internetowej Święta bez taty, dokonując wpłaty wylicytowanej kwoty w terminie 5 dni od 

daty zakończenia aukcji. 

 

10.  Możliwe są dwa sposoby uiszczenia wpłaty: 

 

a) na platformie https://zrzutka.pl/swietabeztaty z dopiskiem: aukcja internetowa Święta 

bez taty oraz numer licytowanego przedmiotu; 

b) przelewem na rachunek organizatorów: 

  65 1050 1025 1000 0092 2379 3424 

  Tytułem: Aukcja Święta bez taty +oraz numer  licytowanego przedmiotu 

 

11. Każdy opublikowany na aukcji przedmiot można udostępniać, jednak licytacja może odbywać 

się tylko i wyłącznie w komentarzach pod głównym postem opublikowanym przez 

organizatorów na profilu https://www.facebook.com/swietabeztaty/ 

 

12. Zamknięcie całej aukcji nastąpi po wyczerpaniu się przedmiotów. 

 

13. Organizator aukcji może anulować ofertę złożoną przez uczestnika tylko z następujących 

powodów: 

 

a) w szczególnym przypadku na wniosek Uczestnika, który złożył tą ofertę 

 

https://zrzutka.pl/swietabeztaty
https://www.facebook.com/swietabeztaty/
https://www.facebook.com/swietabeztaty/


b) brak kontaktu z Uczestnikiem przez okres 7 dni, na przykład z powodu podania fałszywych 

 danych 

 

c) utraty wiarygodności przez Uczestnika aukcji. 

 
 

14. Wszystkie wylicytowane przedmioty zostaną wysłane do Nabywcy lub przekazane w sposób 

ustalony ze zwycięzcą, po wpłaceniu wylicytowanej kwoty w sposób wskazany przez 

organizatora w punkcie 10. niniejszego Regulaminu. Wysyłka wylicytowanych przedmiotów 

odbywa się raz w tygodniu.  

 

III. JAK LICYTOWAĆ 

 
1. Wejść na stronę https://www.facebook.com/swietabeztaty/ 

W aktualnościach codziennie o 18:00 będą wystawiane nowe przedmioty do licytacji. 

 

2. Każdy przedmiot wystawiony na licytację jest opisany w odrębnym poście. 

W opisie podana jest cena startowa oraz data zakończenia licytacji danego przedmiotu. 

 

3. W komentarzu pod postem z opisem przedmiotu można podawać swoje propozycje cenowe. 

Proponowana cena przebicia musi być wyższa od ceny startowej i ceny podanej przez 

poprzednią osobę komentującą przynajmniej o 10,00 zł 

 

4. Wygrywa osoba, której propozycja cenowa będzie najwyższa w momencie zakończenia 

licytacji. 

 

5. Zwycięzca zostanie ogłoszony po zakończeniu aukcji oraz poinformowany o wygranej i 

sposobie wpłaty za wylicytowany przez siebie przedmiot. 

 
6. Organizator ustali ze zwycięzcą sposób przekazania przedmiotu. 

 

7. Organizator dostarczy przedmiot do zwycięzcy po wpłaceniu przez niego należności. 

 

 

https://www.facebook.com/swietabeztaty/

