
 

 

 

Regulamin aukcji charytatywnej „Jubileuszowa Aukcja 
Fundacji Szkoła Liderów” 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Organizatorem aukcji charytatywnej „Jubileuszowa Aukcja Fundacji Szkoła Liderów” 
(„Aukcja”) jest Fundacja Szkoła Liderów z siedzibą pod adresem: ul. Wiejska 12A, 00-490 
Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 
fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000509561, NIP: 7010425839; zwana dalej 
„Fundacją” lub „Organizatorem”.  

2. Przedmiotem Aukcji są pamiątki i inne przedmioty związane z historią Fundacji, będące 
własnością Fundacji.  

3. Całkowity dochód z Aukcji zostanie przeznaczony na cele statutowe Fundacji.  

4. Czas i miejsce trwania ekspozycji i Aukcji:  
a. Lista licytowanych przedmiotów z ich opisem zostanie opublikowana w formie Katalogu na 
stronie Organizatora https://bit.ly/33VI6nm.  

b. wystawa przedmiotów oraz Aukcja odbędzie się w dniu 29.10.2019 r. w Hotelu Marriott 
w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 65/79, 00-697 Warszawa, podczas Konferencji z okazji 25-
lecia Fundacji.  
 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 
1. Uczestnikami Aukcji mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną 
zdolność do czynności prawnych.  

2. Aukcja ma charakter otwarty - ceny są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości 
publicznej podczas Aukcji. Podane ceny zawierają wszystkie koszty. Licytacja odbywa się ustnie.  

3. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać, destabilizować i uniemożliwiać 
przeprowadzenie Aukcji. W przypadku takiego stwierdzenia przez prowadzącego Aukcję, 
prowadzący ma prawo wyeliminować Uczestnika z dalszej licytacji.  

4. Warunkiem uczestnictwa w Aukcji jest dokonanie zgłoszenia akcesu udziału w Aukcji, 
w terminie do dnia 29.10.2019 r. do godziny 15:45 poprzez dokonanie rejestracji Uczestnika w 
dniu Aukcji na formularzu dostarczonym przez Organizatora  

5. Rejestracja Uczestników aukcji odbywać się będzie w dniu przeprowadzenia Akcji, w miejscu 
aukcji tj. w Hotelu Marriott w Warszawie, od godziny 12: 30, do momentu rozpoczęcia aukcji. 
W następstwie rejestracji Uczestnikowi zostaje przyporządkowany numer Uczestnika (o 
numerze decyduje kolejność zgłoszenia).  

6. Uczestnik Aukcji przystępując do licytacji potwierdza, że:  

a) akceptuje treść niniejszego Regulaminu,  

b) spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Aukcji,  



 

 

 
c) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu i zakresie wskazanym 
w Regulaminie.  

7. Organizator: Fundacja Szkoła Liderów z siedzibą pod adresem: ul. Wiejska 12A, 00-490 
Warszawa, informuje, że jest administratorem danych osobowych Uczestników będących 
osobami fizycznymi. Do kontaktów z Inspektorem Ochrony Danych u Organizatora służy 
następujący adres: daneosobowe@szkola-liderow.pl. Dane osobowe Uczestników przetwarzane 
są w celu realizacji zobowiązań opisanych w Regulaminie oraz obsługi, dochodzenia i obrony w 
razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawniane przez 
Organizatora podmiotom w nim współpracującym w ramach organizacji i przeprowadzenia 
Aukcji. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania 
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie 
danych.  
 

III. PRZEBIEG AUKCJI 

1. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę - aukcjonera.  

2. Przed przystąpieniem do licytacji, aukcjoner przedstawia Uczestnikom warunki licytacji  

3. Aukcja zostanie poprzedzona wystawą i prezentacją przedmiotów objętych Akcją.  

4. Aukcjoner otwiera licytację poprzez podanie ceny wywoławczej.  

5. Każdy Uczestnik może wylicytować więcej niż jeden przedmiot.  

6. Kwoty licytacji/przepicia powinny być podane w formie pełnych polskich złotych. Kwoty 
licytacji/przebicia podane z groszami nie będą uwzględniane w licytacji.  

7. O postąpieniu w licytacji decyduje aukcjoner. Zwyczajowo cena przebicia wynosi ok. 10 %.  

8. Pierwsze i każde następne podbicie cenowe zgłoszone przez Uczestnika Aukcji jest prawnie 
wiążące i nie może być przez niego wycofane.  

9. Oferta złożona w toku Aukcji przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik podbije ofertę.  

10. Licytację wygrywa Uczestnik, który do momentu zakończenia licytacji złożył najwyższą 
ofertę, a jego oferta cenowa została skutecznie przybita - trzykrotnie powtórzona przez 
aukcjonera („Zwycięzca”). W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu, 
aukcjoner ma prawo rozstrzygnąć spór lub ponownie przeprowadzić licytację.  

11. 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 i przepisami polskiego prawa.  

12. Zaraz po zakończeniu Aukcji zostanie sporządzona umowa kupna - sprzedaży między 
Fundacją a Zwycięzcą, a w ciągu 5 dni roboczych wystawiona faktura.  

13. Zwycięzca zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z Regulaminem 
i zapłaty wylicytowanej kwoty za każdy przedmiot przelewem, w terminie do dnia 5 listopada 
2019 r., na rachunek bankowy:  
 



 

 

FUNDACJA SZKOŁA LIDERÓW; ul. Wiejska 12A; 00-490 Warszawa konto bankowe: 05 1240 
6175 1111 0010 5796 1058 Bank PEAKO  
Za moment dokonania płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora.  
14. W przypadku niedokonania zapłaty ceny za wylicytowany przedmiot na Aukcji w terminie 
wskazanym w pkt 13 powyżej, Fundacja jest uprawniona do odstąpienia od umowy sprzedaży 
w terminie do dnia 5 stycznia 2020 r.  

15. W przypadku braku podbić aukcjoner uzna przedmiot za niesprzedany poprzez termin 
„pass”.  

16. Zamknięcie Aukcji nastąpi po zlicytowaniu/”pass” wszystkich przedmiotów wymienionych w 
Katalogu. W przypadku braku ofert przedmioty pozostaną własnością Fundacji.  

17. Administrator Aukcji może anulować ofertę złożoną przez Uczestnika tylko z następujących 
powodów:  

a) na wniosek Uczestnika, który złożył tą ofertę,  

b) brak kontaktu z Uczestnikiem, na przykład z powodu podania fałszywych danych,  

c) utraty wiarygodności przez Uczestnika Aukcji.  

18. Odbiór przedmiotów nastąpi po podpisaniu umowy w dniu Aukcji.  

19. Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu lub przeprowadzenia Aukcji lub odebranego 
przedmiotu Uczestnik ma prawo zgłaszać w term 14 dni od zakończenia Aukcji przesyłając 
zgłoszenie w formie elektronicznej na adres e-mail: fundacja@szkola-liderow.pl. Reklamacje 
zgłoszone po upływie określonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.  
 
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Regulamin jest dostępny do dnia 29.10.2019 r. na stronie Organizatora 
https://bit.ly/33VI6nm oraz w biurze Fundacji w Warszawie przy ul. Wiejskiej 12 A.  

2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu 
z poszanowaniem praw nabytych przez Uczestników. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie 
z chwilą opublikowania na stronie Organizatora https://bit.ly/33VI6nm.  

3. Organizator może odwołać Aukcję w całości lub w części bez podania przyczyn.  

4. Podsumowanie Aukcji zostanie podane do wiadomości na stronie internetowej.  

5. Regulamin obowiązuje od dnia 10.10.2019 r.  
 
 
 
 
 
 
Załączniki:  
 
 
1) Wzór -Oświadczenie Uczestnika Aukcji  

2) Wzór –Umowa kupna-sprzedaży  
 



 

 

Załącznik nr 1  
do Regulaminu aukcji charytatywnej „Jubileuszowa Aukcja Fundacji Szkoła Liderów”  

 
 

Oświadczenie Uczestnika aukcji charytatywnej 
„Jubileuszowa Aukcja Fundacji Szkoła Liderów” 

 
 

 
W związku z uczestnictwem przeze mnie w aukcji charytatywnej „Jubileuszowa Aukcja Fundacji 
Szkoła Liderów” oświadczam, że zapoznałam/ zapoznałem się Regulaminem Aukcji oraz wzorem 
umowy kupna-sprzedaży, których treść w całości akceptuję.  
 
Ponadto oświadczam, że jestem upoważnionym przedstawicielem:  
 
Nazwa/ Imię nazwisko __________________________________________________  
PESEL/ NIP __________________________________________________  
Adres __________________________________________________  
_________________________________  
 
 
 
Podpis  
 
 
 
 
Oświadczenie należy złożyć u Organizatora w dniu 29. 10.2019 r. przed rozpoczęciem 
aukcji  



 

 

Załącznik nr 2  
do Regulaminu aukcji charytatywnej „Jubileuszowa Aukcja Fundacji Szkoła Liderów”  

 

UMOWA KUPNA -SPRZEDAŻY 
przedmiotu wylicytowanego podczas aukcji charytatywnej  

„Jubileuszowa Aukcja Fundacji Szkoła Liderów” 

 
Zawarta w dniu 29.10.2019 w Warszawie, Hotel Marriott, Al. Jerozolimskich 65/79 pomiędzy:  
Sprzedającym: Fundacją Szkoła Liderów z siedzibą pod adresem: ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa, wpisaną 
do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000509561, NIP: 
7010425839  
reprezentowanym przez ………………………………………… 
a  
Kupującym (nazwa/imię nazwisko):......................... 
PESEL/nr KRS: ...........................................................  
NIP: ........................................................................... 
Adres..........................................................................  
 

§1 
Przedmiotem umowy jest sprzedaż przedmiotu ruchomego pod nazwą „_______________________” nr 
…………………… w Katalogu Aukcyjnym, wylicytowanego przez Kupującego w dniu 29. 10. 2019 R. na aukcji 
charytatywnej „Jubileuszowa Aukcja Fundacji Szkoła Liderów”.  

§2 
Sprzedający oświadcza, że przedmiot będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, jest wolny 
od wad prawnych oraz praw osób trzecich oraz, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest 
ten przedmiot, ani nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia.  

§3 
Podczas licytacji w dniu 29.10.2019 strony ustaliły cenę przedmiotu umowy na kwotę: _______________ zł.  
Słownie: ........................................................................................................................................................... 

§4 
1. Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje przedmiotu określony w § 1 niniejszej umowy za cenę określoną w 
§ 3 niniejszej umowy. Kupujący zobowiązuje się dokonać zapłaty tej ceny do dnia 5 listopada 2019 r., na 
rachunek bankowy: FUNDACJA SZKOŁA LIDERÓW; ul. Wiejska 12A; 00-490 Warszawa konto bankowe: 05 1240 
6175 1111 0010 5796 1058 Bank PEAKO  

2. Za moment dokonania płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora.  
§5 

Kupujący oświadcza, że dokładnie zapoznał się ze stanem nabywanego przedmiotu, o którym mowa w § 1. 
Kupujący oświadcza nadto, iż nabywa przedmiot ten w takim stanie, w jakim się on aktualnie znajduje i nie 
będzie zgłaszał żadnych, związanych z tym stanem, roszczeń w stosunku do Sprzedającego.  

§6 
W przypadku niedokonania zapłaty ceny za wylicytowany przedmiot na Aukcji, w terminie wskazanym w § 4 
powyżej, Fundacja jest uprawniona do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie do dnia 5 stycznia 2020 r.  

§7 
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz 
koszty opłaty skarbowej obciążają Sprzedającego.  

§8 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy 
Kodeksu Cywilnego.  

§9 
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
 
Sprzedający                                                                                                                                                                  Kupujący 


