REGULAMIN AUKCJI CHARYTATYWNEJ
PODCZAS FESTWALU LITERACKI SOPOT 2020

§ 1. Przedmiot Regulaminu
Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia publicznej aukcji charytatywnej
podczas festiwalu Literacki Sopot 2020, dalej jako „Aukcja”.
§ 2. Organizator
Współorganizatorami aukcji są:
Goyki 3 Art Inkubator z siedzibą w Sopocie przy ul. Sobieskiego 26/4, samorządowa
instytucja kultury, wpisana do rejestru samorządowych instytucji kultury w dniu 29
maja 2019 r. pod nr 5, powołana uchwałą Rady Miasta Sopotu nr V/77/2019 z dnia 28
marca 2019 roku, NIP: 585-14-89-587, REGON 384769504, adres do korespondencji: ul.
Sobieskiego 26/4, 81-781 Sopot zwany dalej Goyki oraz Stowarzyszenie Unia Literacka
z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorska 63, 02-587 Warszawa, wpisane do Rejestru
Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000791288, posiadające
NIP5213869368, REGON 38370241000000 zwana dalej Unią,
Zwani dalej łącznie „Organizatorem”.
§ 3. Przedmiot Aukcji
1. Przedmiotem Aukcji jest licytacja egzemplarzy książek polskich twórców, które są
własnością Goyki.
2. Aukcja odbędzie się podczas festiwalu Literacki Sopot 2020 roku.
3. Aukcja ma charakter publiczny i otwarty.
§ 4. Cel Aukcji
Aukcja ma charakter charytatywny. Całość środków zgromadzonych w ramach Aukcji
zostanie przeznaczona na rzecz Unii, które środki te przeznaczy na zapomogi dla
artystów, pisarzy, autorów.
§ 5.Uczestnicy
1. Uczestnikiem aukcji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną
zdolność do czynności prawnych.
2. Nie może być uczestnikiem aukcji osoba z widocznymi oznakami chorobowymi
(kaszel, kichanie, gorączka, dreszcze). Organizator zastrzega sobie prawo do zwrócenia
się do osób z widocznymi oznakami chorobowymi o opuszczenie miejsca
przeprowadzenia Aukcji.
3. Uczestnicy Aukcji zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub
jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz.
110, 284, 568, 695 i 1087). Organizator Aukcji zastrzega sobie prawo do zwrócenia się
do osób nieprzestrzegających przedmiotowego obowiązku o opuszczenie miejsca

przeprowadzania Aukcji.
4. Uczestnikiem aukcji może być również każda osoba prawna. Ofertę w imieniu osoby
prawnej składa organ uprawniony do jej reprezentowania.
§ 6. Przebieg Aukcji.
1. Aukcja ma formę ustną i bezpośrednią.
2. Walutą Aukcji jest złoty polski.
3. Prowadzący otwiera licytacje poszczególnych książek poprzez zaproponowanie
kwoty wywoławczej, jaka przekazana ma zostać Unii. Licytant, który zadeklaruje
najwyższą kwotę na rzecz Unii i na rzecz celu Aukcji określonej w § 4 niniejszego
Regulaminu, otrzyma daną przedstawioną do licytacji książkę.
4. Uczestnicy zgłaszają swoje oferty kwot przebicia przeznaczonych na określony w § 4
cel Aukcji, poprzez uniesienie ręki w górę i podanie proponowanej kwoty. Kwota
przebicia jest podawana w pełnych złotych.
5. Kwota złożona przez uczestnika zostaje przebita przez innego uczestnika z chwilą
przedstawienia przez niego oferty korzystniejszej.
6. Uczestnik odbiera książkę rzecz bezpośrednio po udzieleniu przybicia, kiedy już
żaden uczestnik Aukcji nie zadeklaruje kwoty wyższej od zadeklarowanej przez tego
uczestnika.
7. Płatność kwoty zadeklarowanej na cel, określony w § 4 powyżej, przez uczestnika,
który zadeklarował kwotę najwyższą w danej licytacji, następuje w terminie 2 dni od
dnia przeprowadzenia Aukcji, za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek
bankowy 38 1600 1462 1888 4754 9000 0001.
§ 7. Kontakt z Organizatorem
Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej:
biuro@goyki3.pl oraz unialiteracka@gmail.com
§ 8. Zmiany Regulaminu
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu przed rozpoczęciem
Aukcji. Zmiany w Regulaminie zostaną opublikowane na stronie internetowej
Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie również
podczas Aukcji w zakresie niezbędnym dla zapobiegania rozprzestrzenieniu się wirusa
SARS-CoV-2. O zmianach w Regulaminie dokonanym w tym trybie Organizator
informuje uczestników.
§ 9. Postanowienia końcowe
1. Treść Regulaminu jest udostępniona pod adresem: http://unialiteracka.pl/ i
https://www.facebook.com/unia.literacka/ oraz http://literackisopot.pl/ i https://plpl.facebook.com/LiterackiSopot
2. Wszystkie spory wynikające z umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a nabywcą
rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie
właściwe przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1963 roku Kodeks cywilny.

