REGULAMIN LICYTACJI
W RAMACH GRUPY „LICYTACJE NA FUNDUSZ INICJATYWNI”

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin ustala i reguluje zasady przeprowadzania licytacji (aukcji) charytatywnych
prowadzonych z przeznaczeniem otrzymanych środków na fundusz grantowy Fundusz
Inicjatywni, utworzony przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw
Pozarządowych TŁOK, pl. św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń, zarejestrowane pod numerem KRS:
0000231265, NIP: 956 21 46 357 (dalej: Ośrodek Tłok).
2. Fundusz Inicjatywni realizuje następujący cel statutowy pożytku publicznego Ośrodka Tłok:
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
3. Licytacje odbywają się za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, w ramach
grupy „Licytacje na Fundusz Inicjatywni”.
4. Organizatorem licytacji oraz założycielem i administratorem ww. grupy jest Ośrodek Tłok.
§ 2 Warunki uczestnictwa
1. Uczestnictwo w licytacjach ma charakter dobrowolny i nieodpłatny
2. Uczestnictwo w aukcji osób prawnych odbywa się za pośrednictwem osoby uprawnionej do
reprezentowania osoby prawnej, w tym do składania oświadczeń woli i dokonywania w ich
imieniu wszelkich czynności związanych z uczestnictwem w licytacji i nabywania wynikających
z tego uczestnictwa praw oraz podejmowania związanych z tym uczestnictwem obowiązków.
3. Udział w licytacjach odbywa się w sposób jawny. Warunkiem wzięcia udziału w licytacji jest
posiadanie profilu na portalu społecznościowym Facebook.
4. Każdy uczestnik grupy może dokonywać dowolnej ilości zgłoszeń w ramach odbywających się
licytacji na rzecz Funduszu Inicjatywni.
§3 Przedmioty licytacji
1. Miejscem wystawiania przedmiotów oferowanych do licytacji jest portal społecznościowy
Facebook, adres strony: https://www.facebook.com/groups/783722225860973
2. Członkowie grupy mogą wystawiać przedmioty na licytację w imieniu własnym lub innych
osób, a także licytować przedmioty wystawione przez inne osoby.
3. Osoba wystawiająca dany przedmiot samodzielnie tworzy post z licytacją lub zwraca się z
prośbą o przygotowanie postu do Ośrodka Tłok.
4. W poście z licytacją należy umieścić następujące informacje: zdjęcie przedmiotu, opis
przedmiotu, cena wywoławcza, do kiedy trwa licytacja: data, godzina, zasady odbioru
przedmiotu.
5. Ośrodek Tłok nie staje się właścicielem licytowanych rzeczy – transakcja przebiega między
osobą wystawiającą dany przedmiot a kupującym. Wystawiający zrzeka się należności za
przedmiot licytacji na rzecz Ośrodka Tłok.
6. Ośrodek Tłok nie ponosi odpowiedzialności za wystawiane przedmioty, w tym w zakresie
ewentualnych wad fizycznych lub prawnych.
7. Zabronione jest wystawianie na licytacje przedmiotów prawnie zabronionych, a także używek
i wyrobów tytoniowych.

§ 4 Przebieg licytacji
1. Licytacje odbywają się w walucie PLN.
2. Kwotą, od której rozpoczynają się licytacje jest cena wywoławcza. Przedmioty licytowane są w
górę, a każda kolejna deklarowana cena przebicia musi być wyższa od poprzedniej o minimum
1 gr.
3. Propozycje kwot licytacji należy zamieszczać w komentarzach pod postem dotyczącym danej
aukcji, określając deklarowaną kwotę.
4. W razie zgłoszenia przez co najmniej dwóch uczestników licytacji jednakowej ceny
licytowanego przedmiotu, pierwszeństwo ma oferta zgłoszona wcześniej.
5. Uczestnik, którego oferowana cena będzie najwyższa w momencie zakończenia licytacji,
zostaje jej zwycięzcą.
6. Po zakończeniu licytacji osoba wystawiająca dany przedmiot lub Ośrodek Tłok w jej imieniu
informuje w komentarzu do postu z licytacją, kto wygrał licytację oraz w jaki sposób dokonać
wpłaty wylicytowanej kwoty. Wyniki licytacji są wiążące i ostateczne.
7. Warunkiem przekazania przedmiotu licytacji oraz przejścia jego własności na zwycięzcę
licytacji jest uiszczenie deklarowanej kwoty, co powinno nastąpić w terminie 48 h od
zakończenia licytacji.
8. Osoby, które chcą dokonać dobrowolnej wpłaty na cele statutowe pożytku publicznego
Ośrodka Tłok w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Fundusz
Inicjatywni,
dokonują
wpłat
przez
platformę
siepomoga: https://www.siepomaga.pl/funduszinicjatywni. Pod postem z licytacją wklejają
link do wpłaty lub potwierdzający wpłatę zrzut ekranu. Wpłata powinna zawierać: nick z FB,
nazwę ̨ wylicytowanego przedmiotu.
9. Osoba wystawiająca dany przedmiot na licytację zobowiązuje się – indywidualnie lub za
pośrednictwem Ośrodka Tłok – do przekazania ww. przedmiotu osobie, która wygrała licytację.
Ośrodek Tłok nie odpowiada za przekazywanie przedmiotów licytacji kupującym i nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek nieporozumienia powstałe na linii wystawiający – kupujący.
10. W przypadku niedokonania przez zwycięzcę licytacji wpłaty w wyznaczonym terminie, prawo
do jego nabycia przechodzi na osobę, która zadeklarowała kolejną najwyższą kwotę podczas
przeprowadzonej licytacji.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Przystąpienie do licytacji jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na www.inicjatywni.pl
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą
powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a także zawieszenia
organizacji aukcji z przyczyn technicznych lub niezależnych.

