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Regulamin Charytatywnej aukcji sztuki na rzecz dzieci z autyzmem Aperio w dniu  24 listopada 

2018 r. o godz. 15:30 w budynku Galerii Miejskiej Arsenał – sala Klubokawiarni Meskalina w 

Poznaniu 

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki powierzone organizatorom przez ich właścicieli.  

2. Wszystkie wystawione do sprzedaży obiekty mają cenę wywoławczą 100 PLN.  

3. Opisy obiektów zawarte w katalogu mogą być korygowane przed przystąpieniem do licytacji. Organizator  - 

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem "APERIO" - KRS 0000316579 - zapewnia, 

że opisy katalogowe obiektów wystawionych na aukcji wykonane zostały w najlepszej wierze zgodnie z 

wykorzystaniem doświadczenia i wiedzy fachowej osób współpracujących z Organizatorem. 

4. Udział w licytacji nie wymaga wpłacenia wadium. Do uczestnictwa w licytacji upoważniają tabliczki z numerami 

aukcyjnymi, które można otrzymać przy stanowisku rejestracyjnym. Warunkiem otrzymania numeru licytacyjnego 

jest wypełnienie karty z danymi osobowymi i kontaktowymi przed aukcją w siedzibie Galerii Miejskiej Arsenał. 

Organizator  dokonując rejestracji ma prawo poprosić o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej 

(dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Tabliczkę z numerem aukcyjnym należy zwrócić bezpośrednio po 

zakończeniu aukcji. 

5. Osoby zainteresowane licytacją, a nie mogące w niej uczestniczyć osobiście, mogą złożyć oferty kupna za 

pośrednictwem Portalu rynku sztuki artinfo.pl .(ZLECENIA: przyjmowanie zleceń, reprezentowanie na aukcjach, 

aukcje@artinfo.pl tel.: (+48) 22 818 94 68 tel. komórkowy: (+48) 506 122 445 / 693 108 148 ). 

6. Organizator ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez 

podania przyczyny. 

7. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę – Aukcjonera. 

8. Postęp w licytacji (kwota, i jaką przebija się stawkę) wynosi 100 PLN chyba, że Aukcjoner z Organizatorem ustali 

inaczej. 

9. Licytacja kończy się, gdy Aukcjoner trzykrotnie uderzy młotkiem. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą 

kwotę. 

10. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji Aukcjoner rozstrzyga spór albo ponownie przeprowadza licytację danego 

obiektu. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i 

dźwięk. 

11.  Zakończenie licytacji na poziomie ceny wywoławczej lub powyżej tej ceny oznacza, iż umowa kupna – sprzedaży 

została zawarta, a nabywca jest zobowiązany do zapłaty za obiekt w ustalonym regulaminem terminie.  

12.  Nabywca zobowiązany jest zapłacić za wylicytowany obiekt w terminie 10 (dziesięciu) dni od daty licytacji. 
Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Organizator przyjmuje następujące formy płatności : gotówka, 

karta płatnicza – zaraz po aukcji lub przelew na rachunek bankowy Organizatora: Stowarzyszenie na Rzecz 

Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem "APERIO" UL. GÓRKI 10 60-204 POZNAŃ   
                                             KONTO PKO BP 61 1020 4027 0000 1402 1253 7744 
 Przelew powinien zawierać następujące informacje: nr obiektów, za które jest dokonana wpłata, imię i nazwisko 

nabywcy jeżeli płatnik jest inny niż nabywca, dopisek „Darowizna na cele statutowe”. 

13.  Nabywca zobowiązany jest do odbioru obiektów (po dokonaniu zapłaty pełnej ceny) w terminie nie dłuższym niż 14 

dni od daty aukcji. W przypadku zapłaty za wylicytowany obiekt na miejscu (zaraz po zakończeniu aukcji) kartą 

płatniczą lub gotówką – odbiór obiektu może nastąpić zaraz po zapłaceniu i podpisaniu potwierdzenia odbioru. 

14.  Miejsce, w którym będzie możliwy odbiór prac w ciągu 14 dni od daty aukcji : Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem 

w Poznaniu ul. Płowiecka 5 (  www.sosw.poznan.pl/przedszkole ) w dniach : wtorek, środa, czwartek w 

godzinach 9- 12. Nabywca na co najmniej 2 dni przed datą odbioru pracy powinien powiadomić o tym zamiarze 

telefonicznie przedstawiciela Organizatora  Piotra Domańskiego: telefon 608-204 003. W momencie odbioru 

Nabywca musi posiadać przy sobie dokument pozwalający potwierdzić jego tożsamość oraz wydrukowane 

potwierdzenie zapłaty. Obiekty mogą zostać wydane nabywcy lub osobie posiadającej pisemne upoważnienie. W 

przypadku braku wpłaty lub odbioru w w/w terminie obiekt może być zwrócony właścicielowi, a transakcja zostanie 

anulowana. Wszelkie informacje dotyczące odbioru będą także dostępne na stronie www.aperio.org.pl oraz  

 Facebook ( Aperio Stowarzyszenie). 

15.  Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania pełnej wpłaty. 

16.  Organizatorzy aukcji dają gwarancję autentyczności oferowanych obiektów, jednak gdyby opis obiektu okazał się 

niezgodny ze stanem faktycznym lub istniała uzasadniona wątpliwość co do jego autentyczności, nabywca ma prawo 

w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić zakupiony obiekt, a organizatorzy aukcji oddadzą całą kwotę zakupu. 

Zakwestionowanie autentyczności obiektu musi być przez nabywcę poparte wiarygodnymi ekspertyzami.  

17. Organizatorzy aukcji nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów, oraz 

zastrzegają sobie prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podawania przyczyny. Ewentualna dostawa obiektów  

następuje na koszt nabywcy w uzgodniony z nabywcą sposób. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia dzieł sztuki 

powstałe w trakcie transportu do nabywcy. Preferowany jest odbiór osobisty. 

18. Licytujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Stowarzyszenie Aperio podanych danych 

osobowych dla celów marketingowych i w celach koniecznych do udziału w aukcji obecnej i przyszłych. Licytujący 

ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub 

usunięcia. Licytujący ma prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
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osobowych w celach informacyjnych i marketingowych. W celu skorzystania z powyższych praw, należy 

skontaktować się z Stowarzyszeniem Aperio - dane kontaktowe wskazane są powyżej. 

19. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie wszystkich obiektów pod warunkiem, że zgłoszą chęć 

nabycia bezpośrednio po zakończeniu licytacji wybranego przedmiotu.   

 

Organizatorzy przypominają, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz obiektów starszych niż 55 lat poza granice Polski 

wymaga zgody odpowiednich władz. Informujemy również, że organizator aukcji jest zobowiązany do pobierania danych 

osobowych Klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15.000 euro.  

 
 Aktualna wersja regulaminu, z ewentualnymi późniejszymi zmianami, jest dostępna na stronie internetowej Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z 

Autyzmem "APERIO": www.aperio.org.pl 
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