
Regulamin aukcji 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. Aukcje – dwie aukcje Organizatora prowadzone podczas finału Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy 12 stycznia 2020 roku w gminie Izabelin, na podstawie Regulaminu. 
 

§ 2. 
Postanowienia ogólne 

1. Przedmiotem Aukcji są: 
a) 72 godziny wyświetlania obrazu lub treści na telebimie we wsi Mościska, gmina 

Izabelin, będącym własnością Organizatora, z zastrzeżeniem postanowień § 3 
Regulaminu; 

b) okładka jednego wydania gminnego miesięcznika „Listy do sąsiada” w 2020 roku w 
celu opublikowania obrazu lub treści, z zastrzeżeniem postanowień § 3 Regulaminu. 

2. Aukcje prowadzone są ustnie ze sceny podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy 12 stycznia 2020 roku od godz. 20.00 w gminie Izabelin. 

3. Można przystąpić do jednej lub do obu Aukcji. 
4. Wszystkie dochody osiągnięte z Aukcji są przeznaczone na wsparcie Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2020 roku. 
5. Przystąpienie do którejkolwiek z Aukcji jest równoznaczne z zapoznaniem się 

Uczestnika z treścią Regulaminu i jego akceptacją. 
  

§ 3. 
Zasady publikowania treści  

1. Treści lub obrazy publikowane na telebimie lub okładce miesięcznika „Listy do 
sąsiada” nie mogą naruszać obowiązującego prawa, w tym praw innych osób (np. 
dóbr osobistych lub praw autorskich) lub zasad współżycia społecznego i powinny 
odpowiadać ogólnie przyjętym normom właściwego postępowania, kultury i dobrych 
obyczajów. 

2. W szczególności, publikowane treści nie mogą mieć charakteru obraźliwego, 
dyskryminacyjnego, rasistowskiego lub naruszającego uczucia religijne oraz nie 
powinny prezentować drastycznych lub szokujących obrazów lub tekstów. 

3. Treści lub obrazy powinny zostać przygotowane w formie lub rozszerzeniu pliku 
odpowiednim do opublikowania na telebimie w Mościskach lub w miesięczniku „Listy 
do sąsiada”. 

4. Treści lub obrazy niezgodne z wymaganiami określonymi w ust. 1, 2 lub 3 powyżej 
nie zostaną opublikowane na telebimie lub w miesięczniku „Listy do sąsiada” pomimo 
wygrania przez Uczestnika jednej lub obu Aukcji. Z uwagi na przeznaczenie dochodu 
z Aukcji w takich przypadkach uiszczona kwota nie będzie zwracana Uczestnikowi. 



5. W celu uniknięcia sytuacji, o której mowa w ust. 4 powyżej, Organizator rekomenduje 
każdemu Uczestnikowi skonsultowanie planowanych do publikacji treści lub obrazów 
z Organizatorem tel. 22 722 89 46, email wks@izabelin.pl lub osobiście w Urzędzie 
Gminy Izabelin – Wydział Komunikacji i Spraw Społecznych) przed przystąpieniem 
przez Uczestnika do Aukcji, w celu uzyskania potwierdzenia, że planowane treści lub 
obrazy są akceptowane przez Organizatora, spełniają wymagania techniczne lub 
edytorskie i mogą zostać opublikowane na telebimie lub w miesięczniku „Listy do 
sąsiada” w przypadku wygrania przez Uczestnika jednej lub obu Aukcji. 

6. Odpowiedzialność za treści lub obrazy publikowane na telebimie lub w miesięczniku 
„Listy do sąsiada” ponosi wyłącznie Uczestnik, który wygrał daną Aukcję i opublikował 
treści lub obrazy.    

7. Organizator zastrzega możliwość oznaczenia na ekranie telebimu lub na okładce 
miesięcznika „Listy do sąsiada”, w sposób nienaruszający integralności i celu 
przekazu treści lub obrazu, że publikacja jest wynikiem wygrania jednej z Aukcji i nie 
pochodzi od Organizatora. 

 
§ 4. 

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

licytacji. 
2. Powiadomienie Uczestników o wygraniu aukcji odbędzie się niezwłocznie po jej 

zakończeniu, w trakcie trwania finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w gminie 
Izabelin.  

3. Warunkiem otrzymania wylicytowanego przedmiotu jest zapłata wylicytowanej kwoty 
najpóźniej w terminie 2 dni od dnia zakończenia licytacji gotówką lub kartą płatniczą u 
Członka Sztabu WOŚP Łomianki w Centrum Kultury Izabelin. 

4. W wypadku braku wpłaty w terminie wskazanym w ust. 3 aukcja zostanie unieważniona i 
może zostać zorganizowana po raz kolejny, w szczególności jako aukcja internetowa.  

 
§ 5. 

Postanowienia końcowe 
1. Naruszenie postanowień Regulaminu przez Uczestnika może skutkować jego 

wykluczeniem z aukcji. Decyzję w tym zakresie podejmuje wójt Gminy Izabelin. 
2. 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. 

3. 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. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu, w tym zastrzega 
sobie również prawo odwołania Aukcji jak i zmiany ich warunków, bez podania 
przyczyny. 

 


