REGULAMIN LICYTACJI GADŻETÓW PODCZAS LOKALNEJ AUKCJI
„DOBRY WIDOK NA PRZYSZŁOŚĆ” NA RZECZ 30. FINAŁU
WIELKSIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Licytacja dotyczy gadżetów przekazanych do Sztabu #6509 na Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy.
2. Organizatorem aukcji jest Sztab #6509 zorganizowany przy Samorządowym Zespole
Oświaty i Kultury w Rojewie.
3. Szefem Sztabu #6509 jest Michał Walczak.
4. Licytacja odbywa się w dniu 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
30 stycznia 2022r.
§2
WARUNKI LICYTACJI
1. Uczestnikiem licytacji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna.
2. Osoby fizyczne dokonują wyboru podczas licytowanych na żywo gadżetów poprzez
zgłoszenie proponowanej kwoty na czacie prowadzonym podczas transmisji licytacji.
3. Żadna wpłata dotycząca licytacji nie może być anonimowa.
§3
PŁATNOŚCI
1. Wpłaty można dokonywać na 2 sposoby:
a) na eSkarbonkę: https://eskarbonka.wosp.org.pl/wz456d
lub
b) wpłata bezpośrednia do skarbonki wolontariusza (dostępna w Urzędzie Gminy
Rojewo w dniu Finału)
2. Wpłaty na eSkarbonkę będą musiały być podpisane imieniem (np. Jan) i numerem
wylicytowanego gadżetu (np. Licytacja nr 1).
3. Potwierdzeniem wpłaty na eSkarbonkę jest zrzut ekranu wykonany po dokonaniu
wpłaty (należy go przesłać w wiadomości prywatnej na facebook’owym profilu @Szoik
Rojewo).

§4
TRANSAKCJE
1. Osoba, która wylicytowała gadżet podczas 30. Finału WOŚP będzie miała 30min na
dokonanie wpłaty na eSkarbonkę i przesłanie zrzutu ekranu z potwierdzeniem wpłaty
w wiadomości prywatnej na fanpage’u @ Szoik Rojewo (link do strony:
https://www.facebook.com/Szoik-Rojewo-1722964381266679 ).
2. Osoba, która wylicytowała gadżet podczas 30. Finału WOŚP będzie miała 1h na odbiór
gadżetu w Urzędzie Gminy Rojewo w dniu 30 stycznia 2022r. – w przypadku, gdy
wpłata za przedmiot dokonana będzie przy odbiorze do skarbonki wolontariusza, lub
w przypadku wpłaty na eSkarbonkę – termin odbioru gadżetu do ustalenia
w wiadomości prywatnej na profilu @Szoik Rojewo.
3. Osoba, która będzie chciała dokonać płatności przy odbiorze za pomocą puszki
wolontariusza, musi to zgłosić od razu po wylicytowaniu gadżetu w wiadomości
prywatnej

na

facebook’owym

profilu

@Szoik

Rojewo

(link

do

strony:

https://www.facebook.com/Szoik-Rojewo-1722964381266679 ).

§5
PRZEBIEG TRANSAKCJI
4. Warunkiem uczestnictwa w licytacji jest zapoznanie się z regulaminem licytacji na
fanpage’u

@

Szoik

Rojewo

w

serwisie

facebook.com

(link

do

strony:

https://www.facebook.com/Szoik-Rojewo-1722964381266679 )
5. Licytacja odbędzie się 30 stycznia 2022r. podczas 30. Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. §1pkt4
6. Każda licytowana rzecz będzie miała swój numer (np. Licytacja nr 1).
7. Uczestnik licytacji będzie miał możliwość zapoznania się z asortymentem gadżetów
i ich numerami na stronie @ Szoik Rojewo w serwisie facebook.com (link do strony:
https://www.facebook.com/Szoik-Rojewo-1722964381266679 ).
8. Każda rzecz, która zostanie wylicytowana będzie udostępniona na stronie Facebook
@ Szoik Rojewo z informacją, za jaką kwotę rzecz wylicytowano.

9. Przystępując do Licytacji, Licytant deklaruje cenę maksymalną towaru, którą
w przypadku wygranej zobowiązuje się zapłacić. Licytant może zmieniać wysokość
ceny maksymalnej w trakcie Licytacji, nie może jednak wskazać kwoty niższej niż
aktualna cena określona w Licytacji.
10. Przedmioty niezlicytowane w dniu aukcji zostaną zwrócone ich właścicielom.
11. Organizator aukcji online dołoży wszelkich starań do jak najlepszego przeprowadzenia
licytacji pod względem technicznym, jednak nie ponosi odpowiedzialności za jakość
połączenia, wynikającą z przyczyn leżących po stronie Operatora.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmian w niniejszym Regulaminie.

