REGULAMIN AUKCJI
I. ORGANIZATOR
a. Organizatorem aukcji jest Fundacja „Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe”, mieszcząca
się przy ul. J. Rosoła 10, 02-786 Warszawa, NIP 5213508386.
b. Aukcja odbywać się będzie podczas Charytatywnego Kiermaszu Świątecznego, który
odbędzie się w dniu 8 grudnia 2018 roku w godzinach 16:00-19:00. Aukcja planowana jest na
godzinę 16:40.
II. SŁOWNIK TERMINÓW:
a. Sprzedający: osoba zgłaszająca przedmiot do sprzedaży.
b. Kupujący: osoba zgłaszająca udział w aukcji.
c. Nabywca: osoba, która zgłosiła najwyższą ofertę zaakceptowaną przez aukcjonera.
d. Aukcjoner: osoba prowadząca licytację.
e. Cena uzyskana: najwyższa oferta zaakceptowana przez Aukcjonera przez trzykrotne
potwierdzenie słowne.
f. Cena wywoławcza: cena, od której Aukcjoner rozpoczyna licytację przedmiotu.
III. OPISY I PREZENTACJA OBIEKTÓW
a. Wszystkie obiekty sprzedawane na aukcji będą umieszczone w prezentacji przesłanej
w formie elektronicznej do wszystkich zainteresowanych, najpóźniej w dniu 30 listopada
2018 roku.
IV. PRZYSTĄPIENIE DO AUKCJI
a. Do aukcji mogą przystąpić wszystkie osoby, które wyślą zgłoszenie drogą elektroniczną
do Pana Wojciecha Wnuka (w.wnuk@linde.waw.pl) lub zgłoszą się do punktu rejestracji
w dniu aukcji, w godzinach 16:00-16:40 lub do wyczerpania numerów identyfikacyjnych.
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko.
b. Każda osoba zgłaszająca chęć wzięcia udziału w aukcji otrzyma numer identyfikacyjny.
c. Numery identyfikacyjne można odbierać z Sekretariatu Szkoły w dniu 7 grudnia 2018 roku
w godzinach 10:00-18:00 lub z punktu rejestracyjnego w dniu aukcji, w godzinach 16:0016:40.
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V. PRZEBIEG AUKCJI
a. Licytację prowadzi Aukcjoner, który określa postąpienia w licytacji (podwyższenie stawki),
rozstrzyga wszelkie spory oraz wskazuje nabywcę przedmiotu.
b. Oferta potencjalnego Nabywcy jest wiążąca po zaakceptowaniu jej przez Aukcjonera.
c. Aukcjoner ma prawo otwierać licytację każdego przedmiotu, działając w imieniu
Sprzedającego.
d. Kupujący zgłasza postąpienie w licytacji (podwyższenie stawki), poprzez podniesienie
numeru identyfikacyjnego i potwierdzenie słowne.
e. Trzykrotne potwierdzenie najwyższej Oferty i wskazanie przez Aukcjonera Nabywcy
przedmiotu jest równoznaczne z zamknięciem licytacji danego przedmiotu.
VI. OPŁATY I ZASADY PŁATNOŚCI
a. Bezpośrednio po zakończeniu Kiermaszu Nabywca zobowiązany jest do uiszczenia całej
należnej kwoty.
b. Prawo własności przedmiotu przechodzi na Nabywcę z chwilą uiszczenia opłaty.
c. Wpłat należy dokonać gotówką w siedzibie Fundacji ETO bezpośrednio po zakończeniu
Kiermaszu.
VI. ODBIÓR PRZEDMIOTÓW
a. Wydanie przedmiotów Nabywcy następuje po opłaceniu całej należnej kwoty
w Sekretariacie Szkoły, bezpośrednio po zakończeniu Kiermaszu lub w dniu 10 grudnia
w godzinach 10:00-18:00.
b. Odbiór zakupionych przedmiotów odbywa się bezpośrednio po zakończeniu Kiermaszu,
lub w dniu 10 grudnia w godzinach 10:00-18:00, w siedzibie Fundacji ETO, przy ul. J. Rosoła
10, w oznaczonym pomieszczeniu, tj. Sekretariacie Szkoły.
c. Fundacja ETO jest zwolniona z odpowiedzialności z chwilą odbioru przedmiotu w siedzibie
Fundacji ETO.
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