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REGULAMIN AUKCJI INTERNETOWEJ 

Niniejszy Regulamin został sporządzony na potrzeby organizacji i przeprowadzenia  

Aukcji internetowej organizowanej przez Fundację Pro Seniore oraz Okręgową Izbę Lekarską 

w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza (zwanymi dalej łącznie „Współorganizatorami”). 

  

I.    Postanowienia ogólne. 

1.   Celem Licytacji (aukcji internetowej) jest zebranie środków na kampanię społeczną pod nazwą 

„Wspólne Święta” mającą na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem pozostawiania przez 

rodzinę osób starszych w szpitalu na czas świąteczny bez wskazań medycznych. 

2.    Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady Licytacji. 

3.  Przedmiotem Licytacji są Vouchery na przedmioty lub usługi. Lista przedmiotów zostanie 

opublikowana na fanpage’u Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza 

(https://www.facebook.com/OILWarszawa/) najpóźniej 1 grudnia 2018 r. Każdy przedmiot będzie 

przedstawiony w formie posta z opisem lub zdjęciem. 

4.  Licytacja jest aukcją internetową przeprowadzoną na fanpage’u Okręgowej Izby Lekarskiej 

w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza (zwana również „OIL”).  

II.   Cena wywoławcza. 

Cena wywoławcza jest kwotą umieszczoną w pierwszym komentarzu pod zdjęciem zawierającym opis 

licytowanego obiektu zamieszczonego na fanpage’u OIL. 

III.  Aukcja. 

1.   W aukcji internetowej mogą brać udział osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.  

2.   Warunkiem udziału w Licytacji jest wypełnienie, przed wzięciem udziału w aukcji internetowej, 

formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej: https://izba-lekarska.pl/ oraz 

zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. Rejestracja kończy się 11 grudnia o 16.00.  

Ważne jest poprawne wpisanie wszystkich danych w formularzu zapisu, gdyż dane te będą służyły do 

weryfikacji osoby przy odbiorze Voucherów. 

3.   Współorganizatorzy mogą odwołać aukcję internetową przed jej rozpoczęciem, przy czym 

informacja o odwołaniu aukcji internetowej powinna zostać podana niezwłocznie na fanpage’u OIL. 

4.    Uczestnik pod zdjęciem przedmiotu licytacji i jego opisem oferuje w komentarzu cenę poprzez 

postąpienie, tj. wskazanie kwoty minimalnego podniesienia ceny przedmiotu aukcji internetowej dla 

przebicia dotychczasowej Oferty. Minimalne podniesienie ceny wynosi 1,00 zł (jeden złoty 00/100). 
Dokładne miejsce licytacji jest wskazane w poście z danym przedmiotem aukcji: pod voucherem, 

zdjęciem lub pod postem. 

5.    Oferowana cena musi być podawana w złotych polskich. 

6.    Oferty niezgodne z Regulaminem nie będą brane pod uwagę podczas Licytacji – w ciągu 24 godzin 

będą kasowane przez Współorganizatorów Licytacji. 

7.    W komentarzu należy wprowadzić wyłącznie wartość cyfrową. Jedno pole komentarza to jedna 

oferta cenowa. 

8.    Oferta złożona w toku aukcji przestaje być wiążąca, gdy inny Uczestnik aukcji złoży Ofertę 

korzystniejszą. 
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9.    Aukcję wygrywa Uczestnik, który złożył najwyższą Ofertę zgłoszoną przed zamknięciem Licytacji. 

Zakończenie Licytacji następuje dnia 11 grudnia 2018 roku o godzinie 20:00. 

10. Współorganizatorzy zawiadomią Uczestnika o wygraniu aukcji internetowej poprzez wysłanie 

wiadomości na jego adres mailowy podany w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie, jednak nie 

później niż do 12 grudnia 2018 roku do godziny 12:00. 

11.  W przypadku gdy kilku uczestników złożyło Ofertę opiewającą na tę samą cenę, aukcję internetową 

wygrywa uczestnik, który złożył Ofertę jako pierwszy.  

12.  Zwycięstwo w Licytacji jest równoznaczne z zawarciem umowy darowizny celowej na kampanię 

społeczną pod nazwą „Wspólne Święta” na fundację Pro Seniore. 

13. W ciągu 2 (dwóch) dni od zamknięcia Licytacji uczestnik, który wygra daną Licytację, jest 

zobowiązany do wpłaty, w formie darowizny, zaoferowanej ceny na konto Fundacji Pro Seniore, na 

poniższy rachunek bankowy: 

Fundacja Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie "Pro Seniore" im. Lekarzy Polskich Poległych 

i Pomordowanych w Czasie II Wojny Światowej  

ul. Puławska 18, 02-512 Warszawa 

34 2030 0045 1170 0000 0330 4290. 

14.  W przypadku braku wpłaty zaoferowanej kwoty w ciągu 2 (dwóch) dni od zamknięcia Licytacji, 

prawo do wylicytowanego przedmiotu przechodzi na uczestnika, który w Licytacji zaproponował 

najwyższą cenę spośród pozostałych Ofert. 

15. Niewywiązanie się z postanowień niniejszego Regulaminu przez uczestnika wygrywającego 

Licytację, w tym niewpłacenie zadeklarowanej sumy, stanowi podstawę dochodzenia przez 

Współorganizatorów roszczeń z tytułu niewykonanej umowy darowizny przez uczestnika 

wygrywającego Licytację. 

IV.  Odbiór nagrody.  

1.    Odbiór wylicytowanego Vouchera nastąpi osobiście podczas Wigilii Komisji Młodych Lekarzy, 

która odbędzie się 15 grudnia 2018 roku o godzinie 18:00 w Klubie Lekarza w Warszawie przy ulicy 

Raszyńskiej 54. W przypadku braku możliwości odbioru osobistego wylicytowany Voucher zostanie 

przesłany na adres podany przez uczestnika, który wygrał Licytację.  

2.    Voucher uprawnia do skorzystania z usługi nim objętej.  

V.   Postanowienia końcowe. 

1.    Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu, w tym również 

zmiany jego warunków, bez podania przyczyny. 

2.    Pytania dotyczące aukcji internetowej należy kierować na poniższy adres mailowy: 

aukcja@oilwaw.org.pl. 

3.    Za realizację Voucherów odpowiadają podmioty wykonujące usługę. 

4.    W razie wątpliwości Współorganizatorzy posiadają wyłączne prawo do interpretacji postanowień 

niniejszego Regulaminu. 
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