
РЕГЛАМЕНТ БЛАГОДІЙНОГО АУКЦІОНУ  АКЦІЇ "СВЯТА БЕЗ ТАТА" 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 Фонд UNITERS є організатором аукціону в межах  акції "Свята без тата". 

Координаторками та керівницями аукціону є 

• Дарина Попіль 

• Наталія Мосюрчак 

• Олександра Пустова 

• Ольга Рейт 

 Усі гроші, отримані з аукціону, будуть повністю передані на придбання різдвяних подарунків 
для дітей, які постраждали внаслідок війни на сході України. 

Предметом аукціону є товари чи послуги (книги, фотографії, художні роботи, рукоділля тощо), 
подаровані художниками, письменниками, науковцями, спортсменами, іншими дарчинцями 
добровільно та безкоштовно. 

Фонд UNITERS не стає власником довірених предметів на жодному етапі аукціону. Автори робіт 
залишаються власниками робіт до тих пір, поки вони не будуть передані суб'єктам, які 
перемогли в аукціоні. 

На прохання дорчинця предмет, який не був проданий на аукціоні, може бути повернутий 
власнику. 

Час і місце   аукціону: 

- аукціон проводитиметься від 1 грудня 2021 року по 6 січня 2022 року або до вичерпання 
предметів. 

- Місцем розміщення лотів, що пропонуються на аукціоні, є сайт соціальних мереж Facebook, 
адреса веб-сайту: Święta bez taty / Свята без тата: https://www.facebook.com/swietabeztaty  
 

II. УМОВИ УЧАСТІ 

Участь в Аукціоні є добровільною та безкоштовною. 

В аукціоні можуть брати участь фізичні особи, умовою участі в аукціоні є наявність офіційного 
профілю в соціальній мережі Facebook. 

 Аукціон є відкритим - ціни - це не конфіденційна інформація, оприлюднена під час аукціону. 

 Дії, які можуть перешкоджати, дестабілізувати та унеможливлювати  проведення цього 
аукціону, не дозволяються. У разі виявлення  такої дії оператор має право усунути учасника від 
подальшої участі в аукціоні. 

III. ПЕРЕБІГ АУКЦІОНУ 

1. З моменту виставлення лота на аукціон зацікавлені сторони можуть подати свої цінові 
пропозиції. 

Ліцитація першого предмету на аукціоні триватиме 3 дні. Терміни ліцитації кожного наступного 
лоту будуть проголошені організаторами в описі лоту. Стартова ціна - це початкова ціна, 

https://www.facebook.com/swietabeztaty


вказана в описі лоту виставленого на аукціон. Кожна наступна запропонована  ціна повинна 
бути принаймні на 1 злотий вищою від попередньої. 

5. Ціна підвищення є публічною. 

6. Перше та кожне наступне підвищення ціни, здійснене Учасником аукціону, є обов’язковим 
для виконання і не може бути ним  відкликане. 

7. Пропозиція, подана в ході аукціону, перестає бути обов’язковою, коли інший Учасник 
запропонує вищу ціну. 

8. Учасник, що запропонував найбільшу ціну на момент закінчення  ліцитації предмета, стає 
переможцем. У коментарі організатор повідомить учасника, який запропонував найбільшу суму 
за даний предмет аукціону про перемогу. 

9. Учасник несе відповідальність за те, щоб подані ним пропозиції не подавалися необдумано, 
помилково або без ознайомлення з правилами та розуміння наслідків подання пропозиції 
відповідно до цих правил. 

10. Учасник зобов'язується реалізувати укладені транзакції згідно з Правилами Інтернет-
аукціону "Свята без тата", вплачуючи вказану суму протягом 5 днів від дати завершення 
ліцитації виграного предмету, 

-на платформі https://zrzutka.pl/swietabeztaty  з аднотацією: Інтернет-аукціон "Свята без тата" та 
номер виставленого на аукціон лоту. 

-банківським переказом на рахунок організаторів: 

65 1050 1025 1000 0092 2379 3424 з аднотацією 

Інтернет-аукціон"Свята без тата" та номер лоту, що продається на аукціоні. 

11. Кожну інформацію опубліковану на аукціоні, можна поширювати, але аукціон може 
відбуватися лише в коментарях до основного допису, опублікованого організаторами в профілі 
https://www.facebook.com/swietabeztaty/. 

12. Аукціон буде закритий після вичерпання лотів. 

13. Організатор аукціону може відмінити заявку, подану учасником, лише з таких причин: 

- на прохання учасника, який подав цю пропозицію 

- відсутність контакту з учасником, наприклад, через надання неправдивих даних 

- втрата авторитету учасником аукціону. 

14. Усі предмети, що продаються з аукціону, будуть відправлені Покупцеві після сплати суми на 
зазначений рахунок організатора аукціону протягом 7 робочих днів. 

III. ЯК ЛІЦИТУВАТИ ПРЕДМЕТИ 

1. Зайти на сторінку акції у фейсбук: https://www.facebook.com/swietabeztaty/  

Нові лоти будуть виставлятися щодня о 18:00. 

2. Кожен предмет, виставлений на аукціон буде описаний в окремій публікації. 

В описі буде інформація про стартову ціну та дату закінчення ліцитації. 

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


3. У коментарі під публікацією опису лоту потрібно писати свої цінові пропозиції. Запропонована 
ціна повинна бути більшою за початкову ціну та ціну подану попереднім коментатором. 

4. Переможцем стає особа, яка отримала найбільшу ставку в кінці аукціону. 

5. Переможець буде проінформований про виграш та спосіб оплати лоту. 

6. Організатор доставить предмет переможцю. Спосіб доставки буде узгоджуватись 
індивідуально. 
 

 


