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prowadzonej w ramach zbiórki publicznej  

z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc  

dla chorej Darii Kukuły na pokrycie kosztów 

rehabilitacji, leczenia, zakupu sprzętu medycznego  

oraz kosztów ułatwień funkcjonowania w miejscu 

zamieszkania. 

 

§ 1 

Aukcja 

1. Niniejszy Regulamin ustala i reguluje zasady przeprowadzania licytacji (aukcji) 

charytatywnej prowadzonej w ramach zbiórki publicznej z przeznaczeniem 

zebranych środków na pomoc dla chorej Darii Kukuły na pokrycie kosztów 

rehabilitacji, leczenia, zakupu sprzętu medycznego oraz kosztów ułatwień 

funkcjonowania w miejscu zamieszkania. 

2. Pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki udzieliło Ministerstwo Administracji i 

Cyfryzacji dnia 12 listopada 2012 r., nr decyzji: 90/2012 (znak pisma: DAP-ZZP-632-

1-336/12/AT. 

3. Organizatorem Aukcji jest Fundacja Nasze Dzieci z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, 

al. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza, KRS: 0000377619, NIP: 629-24-52-

455, zwana dalej Fundacją.  

4. W Aukcji wygrywa osoba, która w wyznaczonym czasie oraz zgodnie z niniejszym 

regulaminem, zaoferuje najwyższą kwotę. 

5. Przedmiotem licytacji jest oryginalna pochodnia paraolimpijska niesiona podczas 

sztafety z ogniem przez Filipa Kuźniaka w Londynie podczas otwarcia Paraolimpiady 

w dniu 29 sierpnia 2012 r. 

6. Licytacja odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniach od 

17.12.2012 roku do 24.12.2012 roku. 

§ 2 

Cena wywoławcza 

1. Cena wywoławcza zostanie podana w walucie euro (EUR) przez Charytatywną 

Kapitułę Fundacji i podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

Fundacji: www.fundacja-naszedzieci.pl w dniu 14 grudnia 2012 r. 
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2. Cena wywoławcza będzie, z zastrzeżeniem ust. 3, sumą wpłat od rozpoczęcia 

zbiórki tj. 26 listopada do 13 grudnia: 

-    na rachunek bankowy Fundacji prowadzony w walucie EUR o numerze  

61 1050 0086 1000 0090 3014 3102 (dla wpłat z zagranicy w walucie EUR o 

numerze IBAN: PL 61 1050 0086 1000 0090 3014 3102 Swift: INGBPLPW) oraz  

− sumy wpłat na rachunek bankowy Fundacji prowadzony w walucie PLN o 

numerze 63 1050 0086 1000 0090 3014 2096 (dla wpłat z zagranicy w walucie 

PLN o numerze IBAN: PL 63 1050 0086 1000 0090 3014 2096 Swift: 
INGBPLPW) oraz wszystkich pieniędzy wrzuconych do skarbon stacjonarnych 

umieszczonych w obiektach za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów w 

przeliczeniu na EUR według średniego kursu NBP z dn. 13 grudnia 2012 r. 

3. Cena wywoławcza nie może być niższa niż cena minimalna, która wynosi 1046,42 zł. 

po przeliczeniu na EUR według średniego kursu NBP z dn. 13 grudnia 2012 r. 

§ 3 

Przebieg Aukcji 

1. Uczestnikiem aukcji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna lub jednostka 

organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. 

2. Licytacja odbywa się w walucie euro (EUR). 

3. Propozycje kwot licytacji należy przesłać na adres: 

FundacjaNaszeDzieci@arcelormittal.com, określając deklarowaną kwotę oraz za 

każdym razem nazwę firmy i/lub imię i nazwisko licytującego, adres 

siedziby/zamieszkania oraz nr telefonu. Zgłoszenia niekompletne nie będą 

przyjmowane. Zgłoszenia ofert do Aukcji mogą podlegać weryfikacji. Weryfikacji 

dokonują pracownicy Fundacji Nasze Dzieci.  

4. Organizator nie rzadziej niż jeden raz dziennie będzie ogłaszał na stronie 

www.fundacja-naszedzieci.pl  aktualną cenę licytowanego przedmiotu oraz nazwę 

firmy/imię i nazwisko uczestnika, którego deklarowana cena w momencie 

aktualizacji danych była najwyższa. Uczestnik licytacji może zastrzec swoją 

anonimowość. 

5. W razie zgłoszenia przez co najmniej dwóch uczestników licytacji jednakowej cen 

licytowanego przedmiotu, pierwszeństwo ma oferta zgłoszona wcześniej (decyduje 

czas wpłynięcia e-maila na konto organizatora). 
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6. Osoba, której deklarowana kwota w momencie zakończenia aukcji będzie najwyższa 

stają się właścicielem licytowanego przedmiotu, pod warunkiem przekazania w 

zamian za przedmiot licytacji deklarowanej kwoty na konto Fundacji. 

7.  Wyniki Aukcji zostaną podane na stronie Fundacji: www.fundacja-naszedzieci.pl., 

w tym wylicytowana cena w walucie EUR oraz po przeliczeniu na PLN. Przeliczenie 

zostanie dokonane po średnim kursie NBP z dnia 24 grudnia 2012 r. Wyniki Aukcji są 

wiążące i ostateczne.  

8. Zwycięzca aukcji zobowiązany jest do wpłaty zadeklarowanej kwoty w 

nieprzekraczającym terminie do 4 stycznia 2013 r. Wpłaty należy dokonać na konto 

Fundacji: 

− w walucie EUR na rachunek o numerze 61 1050 0086 1000 0090 3014 3102   

(dla wpłat z zagranicy w walucie EUR o numerze IBAN:  
PL 61 1050 0086 1000 0090 3014 3102 Swift: INGBPLPW) 

lub  

− w walucie PLN na rachunek o numerze: 63 1050 0086 1000 0090 3014 2096  

(dla wpłat z zagranicy w walucie PLN o numerze IBAN:  
PL 63 1050 0086 1000 0090 3014 2096 Swift: INGBPLPW). 

9. Dowód wpłaty powinien być opatrzony dopiskiem „zapłata za pochodnię 

paraolimpijską”, a jego kopia niezwłocznie przesłana na adres skrzynki 

elektronicznej: FundacjaNaszeDzieci@arcelormittal.com 

10. Uczestnik Aukcji wyraża zgodę na podanie swojego imienia i nazwiska/nazwy 

firmy, a także zezwala na jego publiczne ujawnienie na stronie internetowej 

Fundacji: www.fundacja-naszedzieci.pl  oraz w innych publikatorach. Uczestnik 

Aukcji może zastrzec swoją anonimowość poprzez przesłanie pisemnego 

oświadczenia na adres Fundacji. 

11. Zwycięzca Aukcji zobowiązuje się dopełnić wszelkich formalności zadeklarowanych 

w przesłanej zgłoszeniem ofercie, a w szczególności uiścić deklarowaną w 

zgłoszeniu kwotę we wskazanym terminie na podany w niniejszym regulaminie 

rachunek bankowy. 

12. Każdy uczestnik Aukcji może dokonać dowolnej ilości zgłoszeń. 

13. Wydanie przedmiotu licytacji Zwycięzcy Aukcji nastąpi w indywidualnie ustalonym 

przez strony terminie, jednak nie krótszym niż  siedem dni od daty uznania 

rachunku Fundacji kwotą zapłaty za wylicytowany przedmiot. 
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§ 4 

Reklamacje 

1. Wszystkie kwestie sporne powstałe w czasie trwania Aukcji należy składać drogą 

mailową w czasie trwania Aukcji. 

2. Reklamacje będą rozstrzygane na bieżąco przez Prezesa Zarządu Fundacji Nasze 

Dzieci. 

3. Decyzje Prezesa Zarządu Fundacji są ostateczne. 

4. Wątpliwości i reklamacje składane po zakończeniu Aukcji nie będą rozpatrywane. 

 

§ 5 

Dane osobowe 

1. Dane osobowe uczestników Aukcji będą wykorzystane zgodnie z ustawą z 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). 

Dane osobowe zbierane są na zadzie dobrowolności, jednakże podanie danych w 

zakresie określonym w niniejszym Regulaminie jest warunkiem wzięcia udziału w 

Aukcji.  

2. Dane osobowe uzyskane od uczestników Aukcji zgodnie z postanowieniami  

niniejszego Regulaminu będą przechowywane w bazie danych. Dane osobowe będą 

przetwarzane dla celów związanych z realizacją niniejszej Aukcji. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane i 

do ich poprawiania. 

3. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia 

prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Aukcji ponosi uczestnik. 

2. Przystąpienie do Aukcji jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

3. Wiążącej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu dokonuje Fundacja 

Nasze Dzieci. 

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Fundacji Nasze Dzieci oraz na 

stronie: www.fundacja-naszedzieci.pl 

5. Fundacja Nasze Dzieci zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a 

także zawieszenia organizacji Aukcji z przyczyn technicznych. 

  


