
         Załącznik do Uchwały          
                       Zarządu nr 31 /2020 

                                        z dnia 16.11.2020

Regulamin aukcji charytatywnej dzieł sztuki na rzecz pacjentów
 Stowarzyszenia Hospicjum Kutnowskiego

 
§ 1. Postanowienia ogólne:

1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia aukcji charytatywnej.
2. Organizatorem aukcji jest Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie z siedzibą w Kutnie
( ul. Jastrzębia 15) zwanego dalej Hospicjum.
3.  Całkowity  dochód  z  aukcji  przeznaczony  zostanie  na  potrzeby  chorych  objętych  opieką
Hospicjum.
4. Osoby biorące dział w przygotowaniu i przeprowadzeniu aukcji nie otrzymują za to żadnego
wynagrodzenia.

§ 2. Przedmiot aukcji:
Przedmiotem licytacji jest 21 dzieł.

Pozycja  katalogowa  1,  tytuł:  „Uścisk  dłoni”,  autor:  Alejandro  Morfin,  technika:  fresk
„mobilny”(technika fresku  na płótnie), wymiar: 68 x 68 cm, cena wywoławcza:   6  00 zł.  

Pozycja  katalogowa  2,  bez  tytułu,  autor:  Adam  Łożykowski,  technika:  szkło,  wys.:  55  cm,
cena wywoławcza: 300 zł.     

Pozycja katalogowa 3, Bez tytułu, autor: Vico Calabro, technika: rysunek białą farbą
wymiar: 32 x 21 cm, cena wywoławcza:   3  00 zł.  

Pozycja katalogowa 4, tytuł: „La processione per ottenere la pioggia”, („Procesja modlących się o
deszcz”), autor: Vico Calabro, technika: litografia, wymiar: 32 x 49 cm, cena wywoławcza:   500   zł.  

Pozycja katalogowa  5,  tytuł: „Neoklasycystyczny motyw”, autor: Gennadyi Pisarev,     technika:
linoryt, wymiar: 49 x 70 cm, cena wywoławcza: 350 zł.

Pozycja katalogowa 6, maska – Afryka środkowa, wymiar: wys. 21 cm, cena wywoławcza 150 zł.

Pozycja katalogowa 7, tytuł: „Caminante” („Wędrowcy”), autor: Bernardo Sanchez Marin
technika: olej na płótnie, wymiar: 48,5 x 39 cm, cena wywoławcza:   45  0 zł.  

Pozycja katalogowa 8, kolekcjonerski numerowany, sygnowany album z oryginalnym rysunkiem ,
autor: Paweł Jocz, wymiar: format A3, cena wywoławcza: 450 zł.

Pozycja  katalogowa  9,  Bez  tytułu,  autor:Henryk  Płóciennik,  technika:monotypia  (jedna  z
pierwszych w twórczości Artysty z 1962 r.) wymiar: 70 x 50 cm, cena wywoławcza: 350 zł.

Pozycja katalogowa 10, tytuł: „Wszechświat”, autor: Bastian Dexter, technika: monotypia, wymiar:
35 X 25 cm, cena wywoławcza: 150 zł.

Pozycja katalogowa 11, Kolekcjonerska gratka dla miłośników historii Kutna – 2 medale:
- dr Antoni Troczewski ( 1862 – 1928 ) - lekarz związany z Kutnem;
- w 120 rocznicę pobytu Rządu Narodowego w Kutnie – 22-25.01.1863 r.
cena wywoławcza ( za oba) – 200 zł.



Pozycja katalogowa 12,  Album składający się 12 płyt cd, wydanych w limitowanym nakładzie, z
muzyką  artystów  z  wielu  krajów.  Wydawcą  jest  ICTUS  Records  –  awangardowa  wytwórnia
jazzowa  założona  w  USA  w  1976  roku  przez  Andreę  Centazzo  i  Carla  Lugli.  Wytwórnia
zakończyła  działalność  w  1985  r.,  a  więc  prezentowany  album  ma  również  charakter
antykwaryczny – jest owocem 30 – letniej działalności ICTUS, cena wywoławcza -  350 zł.     

Pozycja katalogowa 13, tytuł: „Wypatrująca”, autor: Karolina Kowalczewska, rysunek na papierze,
wymiar: 42 x 30 cm, cena wywoławcza: 150 zł.

Pozycja  katalogowa  14,  tytuł:  „Zamknięty  umysł”,  autor:  Piotr  Pasiewicz,  technika:  linoryt,
wymiar: 62 x 50 cm, cena wywoławcza: 250 zł.

Pozycja  katalogowa  15,  tytuł:  „Problem”,  autor:  Leokadia  Bartoszko,  technika:  olej  na  płótnie,
wymiar: 100 x 80 cm, cena wywoławcza: 650 zł.

Pozycja katalogowa  16,  tytuł: „W Oliwnym gaju”, autor: Leokadia Bartoszko, obraz na kartonie
w technice akrylowej, wymiar: 45 x 30 cm, cena wywoławcza: 450 zł.

Pozycja katalogowa  17,  nawiązanie do „Mistrza i Małgorzaty” Michaiła Bułhakowa, autor: Iwan
Kulik, technika: gwasz na kartonie, wymiar: 100 x 73 cm, cena wywoławcza: 1200 zł.

Pozycja  katalogowa  18, bez  tytułu,  autor:  Hugo  Arquimedes,  technika  własna:  akryl
na płótnie+opiłki metalu, wymiar: 80 x 60 cm, cena wywoławcza: 450 zł.  

Pozycja katalogowa 19, tytuł: „Nocny pejzaż”, autor: Joanna Kowalczewska, technika: pastel olejny
na kartonie, wymiar: 33 x 44 cm, cena wywoławcza: 150 zł.

Pozycja  katalogowa  20,  5  rysunków  Bożenarodzeniowych,  autor:  Kristine  Lagzda  Haapanen,
technika: tusz na kartonie, wymiar każdego rysunku 15 x 21 cm, cena wywoławcza: 250 zł.  

Pozycja  katalogowa  21,  tytuł:  „Jesienny  pejzaż”,  autor:  Alojzy”Alek”  Osada,  technika:  olej  na
płótnie, wymiar: 33 x 41 cm, cena wywoławcza: 350 zł.

§ 3. Cena wywoławcza:

1. Ceną wywoławczą poszczególnych dzieł jest kwota wymieniona w każdej pozycji katalogowej
od której rozpoczynana jest licytacja.
2. Minimalną kwotą postąpienia w licytacji jest 50 złotych ( pięćdziesiąt 00/100 ).
3.  Oferty  złożone  w  cenie  nieuwzględniającej   przynajmniej  jednego  postąpienia  nie  będą
uwzględnione.

§ 4. Uczestnicy aukcji:

1. Uczestnikami aukcji mogą być:
1) pełnoletnie i nie pozbawione zdolności do czynności prawnych osoby fizyczne,
2) osoby prawne,
3) jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi,  którym przepisy szczególne przyznają
zdolność prawną.

§ 5. Przebieg i rozstrzygnięcie aukcji:



1. Wystawa przedmiotów aukcji będzie miała miejsce w poprzedniej siedzibie Hospicjum w Kutnie 
Al. ZHP 8 w dniach od 7 do 18 grudnia 2020 roku.
Prace można oglądać w ww. terminie- po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
2. Katalog aukcji zostanie udostępniony na stronie internetowej Hospicjum Kutnowskiego oraz na 
portalu społecznościowym Facebook . 
3. Aukcja prowadzona będzie zdalnie w dniach od 7 do 18 grudnia 2020 roku. Rozstrzygnięcie i 
zakończenie aukcji odbędzie się 18.12.2020 r. o godz. 1500

4. Oferty kupna można składać od 7 do 18 grudnia 2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej :
biuro@hospicjumkutnowskie.pl lub telefonicznie pod nr +48 796 756 184 ( od 12.00 do 16.00) 
5. Każda  osoba  przystępująca  do  aukcji  składa  wypełniony  formularz  zgłoszeniowy,  będący
załącznikiem nr 1 do regulaminu. Przesłany formularz oznacza jednocześnie akceptację regulaminu
aukcji.
6. Każdy uczestnik Aukcji może złożyć dowolną ilość ofert na dowolną ilość przedmiotów licytacji.
7. Każde dzieło zostało oznaczone kolejnym numerem katalogowym.
8.  Osoba  chcąca  przystąpić  do  licytacji  zobligowana  jest  pozyskać  telefonicznie  informację  o
aktualniej  cenie  przedmiotu  licytacji.  Postąpienia  mogą  być  składane  telefonicznie  oraz  za
pośrednictwem poczty elektronicznej.  Oferta kupna powinna zawierać  nr katalogowy przedmiotu
aukcji,   proponowaną cenę,  nr  telefonu  do  kontaktu,  nazwisko  oferenta  a  w  przypadku  osób
prawnych osobę upoważnioną do  udziału w aukcji.
9.Aukcję  wygrywa uczestnik,  który  zaoferuje  najwyższą  kwotę  za  dzieło  będące  przedmiotem
aukcji co potwierdzi prowadzący aukcję przybiciem w terminie zakończenia aukcji .
10.  Zwycięzca  licytacji  zostanie  poinformowany  przez  Organizatora  telefonicznie  w  dniu
zakończenia aukcji.
11. Zwycięzca licytacji, zobowiązany jest do:
1)  wpłaty  wylicytowanej  sumy  pieniężnej  w  terminie  do  5  (  pięciu  )  dni  kalendarzowych
na rachunek bankowy Organizatora:
PKO BP  20 1020 3440 0000 7402 0209 9331
ze  wskazaniem  w  tytule  przelewu:  imię  i  nazwisko  lub  nazwę  (  firmę  )  licytującego,numer
licytowanego dzieła
2) przekazania Organizatorowi – pocztą elektroniczną na adres    biuro@hospicjumkutnowskie.pl:

a. informacji niezbędnych do wystawienia przez Organizatora faktury .
- w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej: imię i nazwisko, adres
zamieszkania,
- w przypadku sprzedaży na rzecz firmy lub os. fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:
nazwa firmy, adres prowadzenia działalność, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcza
zgodnie z VAT-R ( formularz rejestracyjny ), NIP pod jakim jest zarejestrowana firma.
3) złożenia oświadczenia czy wyraża zgodę lub że nie wyraża zgody na podanie do publicznej
wiadomości jego imienia i nazwiska ( nazwy firmy) i wylicytowanej kwoty.
12.Wyniki licytacji będą ogłoszone na stronie Organizatora.
13.Wyniki Aukcji są wiążące i ostateczne.
14.W przypadku niedokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, prawo do zakupu wylicytowanego
przedmiotu przysługuje licytującemu, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę, pod warunkiem
przekazania zadeklarowanej kwoty na rachunek bankowy Organizatora wskazany w ust. 11 .pkt. 1.
15. Organizator wystawia fakturę wygrywającemu aukcję.
16.  Przekazanie  zwycięzcy  przedmiotu  licytacji  nastąpi  w  siedzibie  Organizatora  –  Kutno,
ul.  Jastrzębia  15  w  terminie  14  dni  kalendarzowych  od  daty  wpływu  środków  na  rachunek
bankowy.
17.  Odbiór  należy  poprzedzić  ustaleniem  terminu  pod  nr  tel.  796 756 184  od  poniedziałku
do piątku w godzinach 800 – 1600.

§ 6. Reklamacje

mailto:biuro@hospicjumkutnowskie.pl


1. Wiążącej wykładni regulaminu aukcji dokonuje organizator.
2.  Wszystkie  sprawy sporne  oraz  pytania  i  uwagi  związane  z  aukcją  i  jej  przebiegiem należy
zgłaszać Organizatorowi pocztą elektroniczną na wskazany adres w § 5 ust. 11 pkt. 2.
3. Reklamacje będą rozstrzygane na bieżąco przez Organizatora.

§ 7. Prawa Organizatora

1.Organizator  zastrzega  sobie  prawo do zmiany regulaminu,  unieważnienia  aukcji  w czasie  jej
trwania  lub  po  jej  zakończeniu  bez  podania  przyczyny,  a  także  zawieszenia  organizacji  aukcji
z przyczyn technicznych.

§ 8. Postanowienia końcowe

1.  W związku  z  trwającą  sytuacją  epidemiologiczną,  w przypadku  zwiedzania  wystawy osoby
uczestniczące są zobligowane do:
a) założenia maseczki zakrywającej usta i nos oraz zdezynfekowania rąk.
b) złożenia pisemnego oświadczenia, że jest świadomy ryzyka zakażenia wirusem podczas trwania
wydarzenia  oraz,  że  według  swojej  najlepszej  wiedzy  nie  jest  osobą  zakażoną,  nie  przebywa  
na  kwarantannie lub  pod  nadzorem  epidemiologicznym  oraz  oświadczenia  o  zapoznaniu  się
z poniższym regulaminem.
c) zasłaniania nosa i ust poprzez noszenie masek ochronnych, przyłbic i itp.,
d) zachowania bezpiecznego dystansu od innych osób i unikanie gromadzenia się ( nie dotyczy
rodzin, dzieci do 4 roku życia oraz asystentów osób z niepełnosprawnościami ),
e) w trakcie pobytu na terenie placówki należy stosować się do zaleceń obsługi/ pracowników,
f) składania jednorazowych środków ochrony w wyznaczone miejsca,
g) jednorazowo w lokalu może przebywać nie więcej niż 5 osób.
2. Uczestnictwo w wydarzeniu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
( dalej:RODO) informujemy, iż:

1. administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie;
2. z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod numerem telefonu 

24/253 73 10;
3. dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania oraz zawarcia umowy z uczestnikiem

aukcji tj. na podstawie art.6 ust. 1 lit b) i f) RODO;
4. odbiorcą  danych  osobowych  mogą  być  instytucje  kontrolujące  działalność  Stowarzyszenia  Hospicjum

Kutnowskiego.
5. administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6. dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania aukcyjnego oraz do czasu wygaśnięcia

ewentualnych roszczeń z nim związanych;
7. uczestnikowi aukcji przysługuje prawo do:

 żądania  dostępu  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

 wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  na  niezgodne  z  prawem
przetwarzania danych osobowych przez administratora, 

 niezależnie  od  powyższych  uprawnień  uczestnikowi  aukcji  przysługuje  prawo  wniesienia  do
Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych;

8. podanie  danych  osobowych  nie  jest  wymogiem  ustawowym  ani  umownym  i  ma  charakter  dobrowolny,
jednakże w przypadku ich niepodania uczestnik aukcji nie będzie mógł wziąć udziału w postępowaniu.

9. dane  osobowe  uczestnika  aukcji  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  w  tym  poprzez
profilowanie;

10. po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, nie będą one przetwarzane w żadnym
innym celu.


