Zasady 12 Charytatywnej Aukcji Sztuki na Rzecz Dzieci z Autyzmem Aperio.
12 Aukcja Sztuki Aperio odbywa się online na portalu artinfo.pl od 20.11.2021 godzina 12.00 do
4.12.2021 do godziny 14:15 ( Wielki Finał Aukcji plus ewentualna dogrywka).

1.
Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki powierzone organizatorom przez ich właścicieli.
2.
Wszystkie wystawione do sprzedaży obiekty mają cenę wywoławczą 200 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 - ( w skrócie Stowarzyszenie Aperio) www.aperio.org.pl / FB: Aperio Stowarzyszenie 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.
12 Aukcja Sztuki Aperio, z powodu pandemii, odbywa się wyłącznie w Internecie za pośrednictwem
portalu rynku sztuki artinfo.pl zgodnie z regulaminem i zasadami określonymi na stronie
www.artinfo.pl .
SKŁADANIE ZLECEŃ: Składanie zleceń wymaga założenie konta na portalu: https://artinfo.pl/
logowanie . Dodatkowe informacje o licytacji i odbiorze prac są dostępne pod numerem : (+48) 22
818 94 68).Udział w licytacji nie wymaga wpłacenia wadium.
Informacje o celu aukcji : Prezes Stowarzyszenia Aperio : Lidia Domańska, tel. 605 249 676
Wszystkie aktualne informacje o aukcji, obiektach oraz ewentualne zmiany spowodowane pandemią
są dostępne na naszym FB - Aukcja Sztuki Aperio oraz na stronie www Stowarzyszenia Aperio:
www.aperio.org.pl zakładka AUKCJA SZTUKI APERIO / FB: Aperio Stowarzyszenie .
5.
Ogólne zasady licytacji 12 Aukcji Sztuki Aperio na platformie artinfo.pl: Licytacja oraz składanie zleceń
będzie możliwe od godz. 12:00 w dniu 20 listopada 2021. Start licytacji: 20 listopada 2021 o godz.
12:00. Wielki Finał aukcji: 4 grudzień 2021 godz. 14:15
WARUNKI SPRZEDAŻY: - Zakup na aukcji jest prawnie zawartą umową kupna-sprzedaży i nie podlega
rezygnacji.
PODATKI I OPŁATY: - Opłata organizacyjna: brak

DOGRYWKA: Zgłoszenie oferty na 5 minut przed końcem aukcji uruchamia system dogrywki - licznik
czasu widoczny w kolorze czerwonym. W czasie dogrywki obiekt zostanie sprzedany dopiero
wówczas, kiedy od ostatniego zgłoszenia upłynie 5 minut i w tym czasie nie zostaną odnotowane
inne, wyższe oferty. Każda nowa oferta uruchamia system odliczania 5 minut i oczekiwania na wyższe
oferty.
LICYTACJA Każdy uczestnik aukcji zobowiązany jest zalicytować minimalną kwotą wskazaną przez
system aukcyjny. Istnieje także możliwość podania kwoty wyższej niż minimalne postąpienie.
Licytujący może zdecydować:
- czy chce zalicytować wyższą ceną i od razu ma zostać wyświetlona wyższa oferta w licytacji
- czy podana cena stanowi maksymalny limit ceny, ukryty dla innych uczestników, a system będzie
automatycznie licytował do wskazanego limitu.
Wygrana licytacji jest potwierdzona mailem z gratulacjami wygranej licytacji wysłanym z portalu
artinfo.pl . W mailu znajduje się informacja o zakupionej pozycji a także informacje i instrukcje o
sposobie dokonania przelewu oraz jej odbioru.
ODBIÓR Odbiór prac na koszt nabywcy następuję do 30 dni od dnia zakończenia aukcji. Odbioru
można dokonać osobiście w Warszawie lub Poznaniu. Jest także możliwość wysłania pracy na koszt i
ryzyko nabywcy.
Warszawa – odbiór osobisty oraz wysyłka prac do nabywcy: Odbiór prac zgodnie z wcześniejszymi
uzgodnieniami z artinfo.pl (601 808 148 (odbiór prac)/ aukcje@artinfo.pl - odbiór osobisty w
siedzibie Artinfo.pl ul. Dzielna 3, 00-162 Warszawa lub uzgodnienie wysyłki). Warunkiem odbioru/
wysyłki jest dokonanie pełnej wpłaty na konto Artinfo.pl.
Poznań – odbiór tylko osobisty: Osoby decydujące się na odbiór osobisty prac w Poznaniu proszone
są o dokonanie wpłaty bezpośrednio na konto Stowarzyszenia, z numerem pozycji i dopiskiem
„Darowizna na cele statutowe”:
KONTO: 61 1020 4027 0000 1402 1253 7744 Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z
Autyzmem „APERIO” UL. Górki 10, 60-204 Poznań. Odbioru w Poznaniu można dokonać pod
adresem: Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem w Poznaniu ul. Płowiecka 5 (
www.sosw.poznan.pl/przedszkole, FB: Przedszkole dla dzieci z autyzmem w poznaniu ) w dniach :
wtorek, środa, czwartek w godzinach 9.00-12.00. Nabywca na co najmniej 2 dni przed datą odbioru
pracy powinien powiadomić o tym zamiarze telefonicznie przedstawiciela Organizatora Piotra
Domańskiego: telefon 608-204 003 oraz potwierdzić
wpływ pieniędzy na konto za zakupione obiekty. W momencie odbioru Nabywca/ Osoba
upoważniona do odbioru potwierdza pisemnie odbiór prac, co jest tożsame z brakiem zastrzeżeń do
ich stanu. W trakcie odbioru Nabywca musi posiadać przy sobie dokument pozwalający potwierdzić
jego tożsamość. Obiekty mogą zostać wydane Nabywcy lub osobie posiadającej pisemne
upoważnienie). Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania pełnej wpłaty.

6.
Obejrzenie prac na żywo jest możliwe na wystawie przedaukcyjnej w GALERII U JEZUITÓW, ul.
Dominikańska 8 Poznań (www.galeriaujezuitow.pl ) w dniach 23.11 - 1.12.2021 od godz. 16:00 do
19.30. Pytania dotyczące wystawy/ obejrzenia prac: tel. 608-204-003.
7.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian zasad aukcji. Aktualna wersja, z ewentualnymi
późniejszymi zmianami, jest dostępna na stronie internetowej Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji
Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „APERIO”: www.aperio.org.pl . 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 i ryzyko Nabywcy w uzgodniony z nabywcą przez artinfo.pl sposób.
Organizator nie odpowiada za uszkodzenia dzieł sztuki powstałe w trakcie transportu do nabywcy.

