
Regulamin Aukcji 

która odbędzie się w ramach Kiermaszu Świątecznego 

przy Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej w 

Łomiankach 

 

§ 1  

Aukcja 

1. Organizatorem Aukcji jest Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach ul. Partyzantów 31 

2. Beneficjentem Aukcji jest Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach ul. Partyzantów 31 

3. Aukcja odbędzie się 6 grudnia 2022 roku w godzinach 16:00 – 20:30. 

4. Przedmiotem Aukcji są dzieła sztuki, vouchery, bilety, rzeczy podarowane na licytację przez 

ich twórców i właścicieli. 

5. Całkowity dochód uzyskany z Aukcji zostanie przekazany na zakup szafek/skrytek 

uczniowskich do użytkowania przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2  

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach. 

 

§ 2  

Warunki Uczestnictwa 

1. Uczestnikami Aukcji mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną   

zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie   

posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa 

 i zaciągać zobowiązania, zwane dalej Uczestnikami. 

2. Aukcja ma charakter otwarty-podawane ceny są informacjami jawnymi, dostępnymi przez cały 

czas trwania licytacji 

3. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać, destabilizować i uniemożliwiać 

przeprowadzenie Aukcji. W przypadku stwierdzenia w/w działań, prowadzący ma prawo 

wyeliminować uczestnika z dalszej licytacji. 

4. Warunkiem nabycia licytowanego w Aukcji przedmiotu jest: 

a) udział w Aukcji i podanie najwyżej oferty cenowej – przebicia; 

b) podanie danych osobowych: Imię i Nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, nr 

dowodu tożsamości na karcie licytacji oraz podpisanie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych; 

c) akceptacja niniejszego Regulaminu; 

d) prawdziwość danych, które mogą być sprawdzone z dokumentem tożsamości przez 

wolontariusza Organizatora. 

 

§ 3  

Przebieg Aukcji 

1. Osoby które chcą wspomóc SP2 i mają do przekazania przedmioty vouchery lub usługi na 

Aukcję, przekazują w/w do Organizatora wyznaczonego do skatalogowania przedmiotów na 

aukcję lub pozostawiają przedmioty w SP2 w specjalnie na ten cel wystawionej skrytce z 

załączonym 

a) Opisem przedmiotu/usługi; 

b) Informacją o przekazującym przedmiot/usługę; 

c) Opisem warunków na jakich można skorzystać (w przypadku voucheru lub usługi); 

d) Informacją czy jest przeznaczony dla osoby pełnoletniej; 



e) Informacją o cenie minimalnej. 

2. Przedmioty można przekazywać do 30 listopada 2022 roku włącznie.   

3. Aukcja zostanie poprzedzona prezentacją licytowanych przedmiotów przed otwarciem aukcji 

na stronie internetowej SP2, facebooku - Rada Rodziców przy szkole Podstawowej nr 2 w 

Łomiankach oraz w mediach społecznościowych, a także w katalogu Aukcji udostępnionym 

na terenie szkoły (recepcja). 

4. Dla każdego przedmiotu zostanie ustalona cena minimalna (wywoławcza), która umieszczona 

będzie w katalogu Aukcji  

5. Aukcję prowadzi aukcjoner, który wyczytuje obiekty i kolejne postąpienia, wskazuje 

licytujących, ogłasza zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. 

6. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej. Aukcjoner informuje uczestników o kwocie 

postąpienia dla licytowanego danego Przedmiotu. W zależności od przebiegu aukcji może on 

wedle własnego uznania zdecydować o innej wysokości postąpienia. 

7. Pierwsza i każda następna oferta cenowa zgłoszona przez Uczestnika aukcji jest prawnie 

wiążąca i nie może być przez niego wycofana. 

8. Oferta złożona w toku Aukcji przestaje być wiążąca, gdy inny Uczestnik Aukcji złoży ofertę 

korzystniejszą 

9. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. 

10. Zwycięzcą Aukcji jest osoba, która w chwili zakończenia licytacji zaoferowała najwyższą 

kwotę.  

11. W gestii 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. Zamknięcie Aukcji nastąpi zgodnie z harmonogramem imprezy. 

13. Za wylicytowany przedmiot Aukcji, zwycięzca Aukcji zobowiązany jest do wpłaty deklarowanej 

kwoty w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od momentu zamknięcia Aukcji.  

14. Wpłaty można dokonać bezpośrednio po zakończeniu licytacji gotówką przy stanowisku Rady 

Rodziców przy SP2 lub na rachunek bankowy Rady Rodziców, którego dane są następujące 

31 8009 0007 0019 6291 5001 0001 z dopiskiem Licytacja oraz numer licytowanego 

przedmiotu/usługi, nr konta podany jest również na stronie internetowej SP2 - 

https://sp2.edulomianki.pl/rada-rodziców/                           

15. Wydanie przedmiotu licytacji Zwycięzcy Aukcji nastąpi bezpośrednio po wpłaceniu kwoty 

licytacji lub bezpośrednio po wpłynięciu tejże kwoty na rachunek organizatora po okazaniu 

dokumentu poświadczającego udział w licytacji. 

16. Odbiór wylicytowanego przedmiotu będzie możliwy w następujący sposób: 

a) po zakończeniu licytacji i po wpłaceniu kwoty wylicytowanej, 

b) w przypadku wpłaty kwoty licytacji na konto - w indywidualnie ustalonym terminie z 

Organizatorem lub w inny sposób dogodny dla obu Stron. 

17. Jeżeli do 3 dni po zakończeniu licytacji zwycięzca nie dokona wpłaty, dany przedmiot trafi do 

dodatkowej licytacji, która zostanie ogłoszona, jeżeli będzie taka potrzeba. 

 

§ 4  

Postanowienia końcowe 

1. W przypadku osiągnięcia celu finansowego Aukcji nadwyżka środków zostanie przeznaczona 

na inne cele statutowe w ramach działalności Rady Rodziców przy SP2 w Łomiankach. 

2. Biorąc udział w licytacji, osoba licytująca akceptuje jej Regulamin.  

3. Uczestnicy aukcji licytacji wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

4. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie szkoły 

https://sp2.edulomianki.pl/rada-rodziców/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2031%208009%200007%200019%206291%205001%200001


5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a także do 

zawieszenia organizacji Aukcji z przyczyn technicznych. 

 

 

Organizator  

 


