
„Tsunami pomocy dla Gdyni i Pomorza w czasie epidemii” 

Zbiórka pieniężna i licytacje zgłoszone do MSWiA pod nr 2020/1526/OR 

REGULAMIN LICYTACJI 

 

1. Licytacja organizowana jest przez Fundację Pozytywne Pomorze. 

2. Koordynatorem działań w imieniu fundacji jest dr Jarosław Kłodziński. 

3. Kontakt do koordynatora: j.klodzinski@gdynia.pl lub 601 65 88 12 

4. Patronat honorowy nad zbiórką i licytacją objął Prezydent Miasta Gdyni dr Wojciech Szczurek. 

5. Regulamin licytacji znajdziesz na www.wasylka.pl  ; www.klodzinski.info.pl ; www.f-pp.pl  

6. Przedmiotem licytacji są pamiątki sportowe, turystyczne i kolekcjonerskie Radnego Gdyni. 

7. Zapraszamy do oddawania na licytację przedmiotów godnych uwagi. 

8. Za środki z licytacji udzielimy pomocy materialnej Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni. 

9. Cena wywoławcza za każdy przedmiot to 10.00 (dziesięć złotych). 

10. Postąpienie 2.00 (dwa złote). Licytacja wyrażona w groszach nie będzie brana pod uwagę. 

11. Zwycięzca licytacji wpłaca kwotę na konto Fundacji 71 1020 4900 0000 8002 3277 3283 

12. Zaoferowaną kwotę należy wpłacić w ciągu dwóch dni kalendarzowych od zakończenia licytacji. 

13. W licytacji mogą brać udział tylko pełnoletni uczestnicy FB.  

14. W profilu osoby licytującej obowiązkowe jest imię i nazwisko oraz fotografia uczestnika. 

15. Osoby nie spełniającego tego wymogu nie będą mogły pozyskać wylicytowanego przedmiotu. 

16. W zależności od miejsca zamieszkania wylicytowane przedmioty dowozimy lub wysyłamy. 

17. Może też być odbiór własny wylicytowanego przedmiotu. 

18. Operatorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Pozytywne Pomorze. 

19. Udział w licytacji jest dobrowolny. Każdy licytuje na własne ryzyko. 

20. W przypadku wylicytowania przedmiotu i nie uiszczeniu kwoty na konto Fundacji organizator ma prawo 

podać ten fakt do publicznej wiadomości na FB. 

21. Osoba licytuje kwoty za przedmioty tylko we własnym imieniu. 

22. Organizator licytacji nie ponosi odpowiedzialności prawnej, finansowej za zdarzenia losowe uczestnika. 

23. Uczestnik licytacji oświadcza, że jest w pełni zdrowia fizycznego i psychicznego. 

24. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Pozytywne Pomorze. 

25. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w mediach, mediach społecznościowych, na 

nośnikach reklamowych związanych z licytacją do końca 2020 roku. 

26.  Kwoty za konkretny przedmiot uczestnik zgłasza na Grupie FB Fundacja Pozytywne Pomorze. 

27. Organizator licytacji może ją zakończyć bez podania przyczyny. 

28. Za przedmioty wyjątkowo cenne organizator licytacji może podnieść cenę wywoławczą. 

29. Przedmioty to rzeczy nowe, jeszcze z metkami. Licytacja może odbywać się wyłącznie w polskiej walucie. 

30. Organizator licytacji może prowadzić licytacje poufną poza FB. 

31. Brak możliwości zwrotu wylicytowanych przedmiotów i wpłaconych pieniędzy na konto Fundacji. 

32. W szczególnym wypadku zwycięzca licytacji może zostać osoba anonimową (duża kwota) 

                                                                             Życzymy dobrej zabawy i powodzenia. 
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