
Regulamin aukcji internetowej z przeznaczeniem uzyskanego dochodu na  
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w 2020 roku 

  
§ 1. 

Definicje 
Użyte w Regulaminie aukcji pojęcia oznaczają: 
1. Organizator – Gmina Izabelin – Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin; 
2. Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do 

czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; 

3. Regulamin – niniejszy regulamin; 
4. Aukcja – aukcja Organizatora prowadzona na podstawie Regulaminu na portalu Allegro, 

pod adresem https://allegro.pl/uzytkownik/wosp-izabelin. 
 

§ 2. 
Postanowienia ogólne 

1. Przedmiotem Aukcji jest obiad lub kolacja z wójtem Gminy Izabelin, Dorotą Zmarzlak, 
przygotowana osobiście przez zastępcę wójta Gminy Izabelin - Michała Postka. Menu 
zostanie przygotowane specjalnie dla zwycięzcy Aukcji, z uwzględnieniem 
ewentualnej opcji bezmięsnej lub menu dla dzieci. Obiad/kolacja zostanie 
przygotowany/a w domu zwycięzcy Aukcji lub w Willi Europa przy ul. Matejki w 
Izabelinie dla 2 do 4 osób w terminie do końca marca 2020 roku, po uprzednim 
ustaleniu terminu ze zwycięzcą Aukcji. 

2. Aukcja prowadzona będzie na portalu Allegro, pod adresem: 
https://allegro.pl/uzytkownik/wosp-izabelin w okresie od 10.01.2020 r. godz. 14:37 do 
20.01.2020 r. godz. 14:37. 

3. Wszystkie dochody osiągnięte z Aukcji są przeznaczone na wsparcie Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2020 roku. 

4. Przystąpienie do Aukcji jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią 
Regulaminu i jego akceptacją oraz zapoznaniem się i akceptacją regulaminu aukcji 
na portalu Allegro. 

  
§ 3. 

Rozstrzygnięcie Aukcji 
1. Aukcję wygrywa Uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę w momencie zakończenia 

licytacji. 
2. Powiadomienie Uczestnika o wygraniu Aukcji nastąpi po jej zakończeniu, na wskazane 

przez Uczestnika dane (email, telefon lub adres korespondencyjny).  
3. Warunkiem otrzymania wylicytowanej nagrody jest zapłata wylicytowanej kwoty zgodnie 

z zasadami licytacji na portalu Allegro, na stronie https://allegro.pl/uzytkownik/wosp-
izabelin . 

4. W wypadku braku wpłaty Aukcja zostanie unieważniona i może zostać zorganizowana 
ponownie.  

 
§ 4. 

Postanowienia końcowe 
1. Przystąpienie do udziału w Aukcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zgodnie z przepisami RODO. 



Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach przeprowadzenia Aukcji i 
zrealizowania wylicytowanej nagrody. Administratorem danych osobowych jest 
Organizator. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Aukcji, jeżeli 
nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej 
staranności nie był w stanie przewidzieć albo którym nie mógł zapobiec lub przerwy w 
funkcjonowaniu Aukcji zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od 
Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu, w tym zastrzega 
sobie również prawo odwołania Aukcji jak i zmiany ich warunków, bez podania 
przyczyny, zgodnie jednak z zasadami prowadzenia aukcji na portalu Allegro. 

 


