
REGULAMIN AUKCJI DOBROCZYNNEJ 

prowadzonej z przeznaczeniem uzyskanych środków na rozbudowę i zmianę placu zabaw Społecznej 

Językowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Częstochowie STO.  

§ 1 Postanowienia ogólne 

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

prowadzonej przez Społeczną Językową Szkołę Podstawową nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego  

w Częstochowie STO z przeznaczeniem otrzymanych środków na cele statutowe Organizatora.  

2. Organizatorem aukcji jest Rada Rodziców Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. 

Jana Twardowskiego w Częstochowie STO przy ul. Brzeźnickiej 59 (dalej: „Organizator”).  

3. Przedmiotem aukcji są rzeczy lub usługi przeznaczone do licytacji przez darczyńców (dalej: 

„Przedmiot”, „Przedmioty”).  

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

zaoferuje najwyższą kwotę za wystawiony na aukcji Przedmiot.  

5. Aukcje będą się odbywały za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.  

§ 2 Warunki uczestnictwa 

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

czynności prawnych, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej.  

2. Uczestnictwo w aukcji osób prawnych i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej 

odbywa się za pośrednictwem osoby, która jest umocowana do reprezentowania osoby prawnej lub 

jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, w tym do składania oświadczeń woli i 

dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z uczestnictwem w aukcji i nabywania 

wynikających z tego uczestnictwa praw oraz podejmowania związanych z tym uczestnictwem 

obowiązków.  

3. Udział w aukcjach odbywa się w sposób jawny. Warunkiem wzięcia udziału w licytacji jest posiadanie 

oficjalnego profilu na portalu społecznościowym Facebook.  

4. Uczestnictwo w Aukcji ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.  

§ 3 Przedmioty licytacji 

1. Miejscem wystawiania Przedmiotów oferowanych do licytacji jest portal społecznościowy Facebook, 

adres strony: https://www.facebook.com/dobraszkola 

2. Przedmioty oferowane do licytacji są wystawiane za pośrednictwem Organizatora.  

3. Wystawiając Przedmiot na licytację Szkoła zamieszcza ofertę zawierającą: zdjęcie oferowanego 

Przedmiotu, krótki opis Przedmiotu, cenę wywoławczą w walucie PLN, datę zakończenia licytacji.  

4. W ramach jednej licytacji można wystawiać pojedyncze Przedmioty lub ich pakiety.  

 

 



§ 4 Przebieg Aukcji 

1. Od momentu wystawienia Przedmiotu na aukcje zgodnie z § 3 rozpoczyna się możliwość zgłaszania 

ofert cenowych przez zainteresowanych.  

2. Licytacja odbywa się w walucie PLN.  

3. Kwotą, od której rozpoczynają się licytacje jest cena wywoławcza. Przedmioty licytowane są w górę,  

a każda kolejna deklarowana cena przebicia musi być wyższa od poprzedniej o kwotę minimum 1 zł.  

4. Propozycje kwot licytacji należy zamieszczać w komentarzach pod postem dotyczącym danej aukcji, 

określając deklarowaną kwotę.  

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

przedmiotu, pierwszeństwo ma oferta zgłoszona wcześniej.  

6. Każda oferta cenowa zgłoszona przez uczestnika aukcji jest prawnie wiążąca i nie może być przez 

niego wycofana.  

7. Uczestnik, którego oferowana cena będzie najwyższa w momencie zakończenia aukcji, zostaje jej 

zwycięzcą. Organizator oznaczy w poście uczestnika, który zaproponował najwyższą kwotę w ramach 

danej aukcji.  

8. Wyniki aukcji, a w tym wylicytowana cena, będą publikowane na portalu Facebook. Wyniki aukcji są 

wiążące i ostateczne.  

9. Warunkiem wydania przedmiotu aukcji oraz przejścia jego własności na zwycięzcę aukcji jest 

uiszczenie deklarowanej kwoty, co powinno nastąpić w terminie 48 h od dnia zakończenia aukcji.  

10. Wpłat za kupione w drodze licytacji Przedmioty należy dokonać gotówką w Społecznej Językowej 

Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Częstochowie STO, ul. Brzeźnicka 59, 42-215 

Częstochowa, w sekretariacie szkoły. 

11. W przypadku niedokonania przez zwycięzcę aukcji wpłaty w wyznaczonym terminie, Przedmiot 

zostaje wystawiony ponownie na aukcję bądź prawo do jego nabycia przechodzi na osobę, która 

zadeklarowała kolejną najwyższą kwotę podczas przeprowadzonej licytacji.  

12. Każdy uczestnik aukcji może dokonywać dowolnej ilości zgłoszeń w ramach odbywających się 

licytacji na rzecz Organizatora.  

13. Wydanie Przedmiotu licytacji nastąpi w siedzibie Organizatora. Przedmioty, które nie zostaną 

odebrane przez kupującego w tym czasie, mogą zostać ponownie wystawione na aukcję.  

14. Po zakończeniu aukcji i przekazaniu Przedmiotu zwycięzcy aukcji, wystawca usuwa post dotyczący 

przedmiotowej aukcji.  

§ 5 Postanowienia końcowe 

1. Przystąpienie do aukcji jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wystawiane Przedmioty, w tym zakresie ewentualnych 

wad fizycznych lub prawnych.  

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie szkoły w zakładce „Nasza Społeczna” jako „Regulamin 

Aukcji Dobroczynnej” 



4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą 

powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.  

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

organizacji aukcji z przyczyn technicznych lub niezależnych. 


