Załącznik do Uchwały
Zarządu nr 12/2021
z dnia 15-03-2021

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 są 24 dzieła.
Pozycja katalogowa 1, tytuł: „ Jaki jest żółty sześcian w śunjacie ?...”, autor:Krzysztof Kuszej,
technika: akryl na płycie HDF, wymiar: 120 x 100 cm., cena wywoławcza : 1200 zł.
Pozycja katalogowa 2, tytuł:„Portret starca”, autor: Piotr Król, olej na płótnie, wymiar: 46x36 cm,
cena wywoławcza : 700 zł.
Pozycja katalogowa 3, Kronika Feliksa Topolskiego, druk limitowany, powstały w Londynie
w Oficynie Poetów i Malarzy Krystyny i Czesława Bednarskich, najprawdopodobniej z 1958 r.,
wymiar: 58 x 45,5 cm, cena wywoławcza : 350 zł.
Pozycja katalogowa 4, Wydruki 12 portretów pochodzące z teki wydanej w 100 egz. w 1999 r., autor:
Feliks Topolski,format A-3 (420 x 297mm), szary papier 200 g.:
– Mahatma Ghandi
– lord Bertrand Russel
– Pablo Picasso
– Artur Rubinstein
– Richard Nixon
– Graham Greene
– Marcin Luther King
– Antoni Słonimski
– George Bernard Shaw
– Dwight David Eisenhower
– Bob Dylan
– sir Winston Churchil
cena wywoławcza – 100 zł.
Pozycja katalogowa 5, tytuł: „Jaszczurka”, autor: Joanna Kowalczewska, technika: rysunek węglem
na kartonie, wymiar: 35 x 50 cm., cena wywoławcza : 150 zł.
Pozycja katalogowa 6, tytuł: „Odwrócona”, autor: Karolina Kowalczewska, technika: rysunek
na papierze, wymiar: 42 x 29,7 cm., cena wywoławcza : 150 zł.

Pozycja katalogowa 7, American Football, 6 cyfrowych prac poświęconych najpopularniejszej
dyscyplinie
sportu
w
Stanach
Zjednoczonych,
wymiar:
42
x
30
cm.,
cena wywoławcza za komplet : 200 zł.
Pozycja katalogowa 8, nawiązanie do „Mistrza i Małgorzaty” Michaiła Bułhakowa, autor: Iwan
Kulik, technika: gwasz na kartonie, wymiar: 100 x 73 cm, cena wywoławcza: 1150 zł.
Pozycja katalogowa 9, impresje na temat teorii strun i stałej kosmologicznej, autor: Gennadyi Pisarev,
technika:wypalana glina, wymiar: wys. 25,5 cm, cena wywoławcza : 100 zł.
Pozycja katalogowa 10, tytuł: „Boruta”, autor:Henryk Adamczyk, technika: rzeźba w drewnie,
wymiar:wys. 25 cm, cena wywoławcza : 150 zł.
Pozycja katalogowa 11, rysunek na papierze, autor: Vico Calabro, wymiar: 25 x 16 cm,
wywoławcza : 200 zł.

cena

Pozycja katalogowa 12, rysunek na papierze, autor: Vico Calabro, wymiar: 25 x 16 cm,
wywoławcza : 200 zł.

cena

Pozycja katalogowa 13, rysunek na papierze, autor: Vico Calabro, wymiar: 25 x 16 cm,
wywoławcza : 200 zł.

cena

Pozycja katalogowa 14, tytuł:„Wenecja”, autor:Joanna Aninowska, technika: akwaforta, akwatinta,
wymiar: 16,6x15,4 cm (praca w passe-partout 40x40 cm), cena wywoławcza : 300 zł.
Pozycja katalogowa 15, tytuł:„Paryż”, autor:Joanna Aninowska, technika: akwaforta, akwatinta,
wymiar: 16,6x15,2 cm (praca w passe-partout 40x40 cm), cena wywoławcza : 300 zł.
Pozycja katalogowa 16, numerowana (powstało 5 egz.) i sygnowana grafika offsetowa
z oryginalnych rysunków, autor:Henryk Tomaszewski, cena wywoławcza : 100 zł.
Pozycja katalogowa 17, numerowana (powstało 5 egz.) i sygnowana grafika offsetowa
z oryginalnych rysunków, autor:Henryk Tomaszewski, cena wywoławcza : 100 zł.
Pozycja katalogowa 18, 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) : 150 zł.
Pozycja katalogowa 19, Medal pamiątkowy Fundacji ARKADIA im. Henryka Płóciennika
działającej w latach 2007-2012. Średnica: 6,6 cm, medal wybity w 51 egz. Otrzymali go m.in.:
Wojciech Siemion, Wiesław Ochman, prof. Jan Krysiński i Diego Monroy Ponce – przełożony
Bazyliki Matki Boskiej z Guadelupe w Mexico City, cena wywoławcza : 250 zł.
Pozycja katalogowa 20, Album „Płóciennik”, w którym publikowane są linoryty i autocynkografie,
jakie zmarły w ubiegłym roku Artysta wykonał do roku 2012, czyli praktycznie zobrazowana
jest tu cała twórczość Henryka Płóciennika w tej dziedzinie.
Album jest sygnowany przez Artystę. Wydany został w nakładzie 200 egz. i nigdy nie był
dostępny w księgarniach, format A-4, objętość 430 stron, cena wywoławcza: 250 zł.

Pozycja katalogowa 21, tytuł: „Laura”, autor: Raul Gope, technika: rysunek na tekturze, wymiar: 44
x 57 cm, cena wywoławcza :150 zł.
Pozycja katalogowa 22, tytuł: „Łódzka Manufaktura z latającymi krowami”, autor: Raul Gope,
technika mieszana na kartonie, wymiar: 29,7x42 cm, cena wywoławcza : 300 zł.
Pozycja katalogowa 23, tytuł: „Prześwity”, autor: Sylwester Piędziejewski, technika: akryl na płótnie,
wymiar: 80x70 cm, cena wywoławcza 550 zł.
Pozycja katalogowa 24, Piłka siatkowa podpisana przez Małgorzatę Niemczyk – mistrzynię Europy
w siatkówce w 2003 roku, cena wywoławcza – 200 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 ( słownie 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 19 do 30 kwietnia 2021 r.
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 19 do 30 kwietnia 2021 roku. Rozstrzygnięcie i
zakończenie aukcji odbędzie się 30.04.2021 o godz. 1500.
4. Oferty kupna można składać od 19 do 30 kwietnia 2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej
: biuro@hospicjumkutnowskie.pl lub telefonicznie pod nr +48 796 756 184
( w godzinach 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
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.
2.

administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie;
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.

