
 
 

Regulamin licytacji plakatów z podpisami zwycięzców trasy 80 km biegu górskiego Chudy 

Wawrzyniec 2020, w ramach których odbyły się Mistrzostwa Polski w Biegu Górskim na 

Ultra Dystansie 2020 

  

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przebiegu oraz uczestnictwa w licytacji plakatów z 

biegu Chudy Wawrzyniec, prowadzonej za pośrednictwem serwisu facebook.com, na 

profilu Organizatora licytacji, pod 

adresem: https://www.facebook.com/chudywawrzyniec/. 

2. Organizatorem licytacji jest Fundacja Krok do Natury, z siedzibą przy ulicy Kruczej 9, 62-

100 Wągrowiec, NIP: 766-19-97-910 (dalej: Organizator). 

3. Przedmiotem licytacji są 2 (słownie: dwa) plakaty z biegu górskiego Chudy Wawrzyniec z 

podpisami zwycięzców trasy 80 km, na której rozegrane zostały Mistrzostwa Polski w 

Biegu Górskim na Ultra Dystansie (dalej: Plakaty). 

4. Licytacja rozpoczyna się dnia 10 września 2020 roku o godzinie 18:00 i trwa do dnia 14 

września, do godziny 18:00. 

5. Dochód z licytacji zostanie podzielony po równo i zostanie przeznaczony na 

finansowanie realizacji celów statutowych Fundacji Energia Społeczna oraz Żywieckiej 

Fundacji Rozwoju. 

  

§ 2 Warunki uczestnictwa 

1. W licytacji mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność 

do czynności prawnych, których nazwa profilu użytkownika w serwisie facebook.com 

składa się z ich imienia i nazwiska (dalej: Uczestnicy). 

2. Status Uczestnika uzyskuje się z chwilą zamieszczenia proponowanej kwoty nabycia 

jednego z Plakatów w postaci komentarza pod postem z licytacją na profilu Organizatora.  

3. Uczestnik bierze udział w licytacji wyłącznie w imieniu własnym. Licytowanie Plakatów 

na rzecz osób trzecich jest niedopuszczalne. 

4. Uczestnik, który nabył Plakat w drodze licytacji, nie ma prawa żądania jego zamiany na 

ekwiwalent pieniężny. 

5. Komentarze pochodzące od osób, które nie spełniają warunków określonych w § 2 pkt 1 

Regulaminu, nie będą brane pod uwagę w toku licytacji, a Organizator zastrzega sobie 

prawo natychmiastowego usunięcia takich komentarzy, co tyczy się również komentarzy 

niezwiązanych z przebiegiem licytacji. 

6. Każdy z Uczestników może wziąć udział w licytacji tylko jednego Plakatu. 
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§ 3 Przebieg licytacji 

1. Licytacja toczy się jednocześnie dla obu Plakatów, na profilu Organizatora w serwisie 

facebook.com, pod adresem https://www.facebook.com/chudywawrzyniec/. Organizator 

zamieści zdjęcie Plakatu, pod którym z chwilą rozpoczęcia licytacji Uczestnicy mogą 

zamieszczać oferty dotyczące ich nabycia. 

2. Cena wywoławcza dla każdego Plakatu wynosi 109,00 zł. 

3. Minimalna kwota postąpienia  wynosi 1,00 zł. 

4. Oferty niespełniające warunku minimalnej kwoty postąpienia nie będą brane pod uwagę 

w toku licytacji. 

5. Ofertę składa się poprzez zamieszczenie komentarza zawierającego proponowaną cenę 

nabycia wyrażoną w walucie PLN, pod postem dotyczącym licytacji Plakatu. 

6. W przypadku złożenia przez dwóch bądź więcej Uczestników oferty opiewającej na tę 

samą kwotę, pierwszeństwo ma oferta złożona wcześniej i tylko tę ofertę uznaje się za 

wiążącą. 

7. Z chwilą zamieszczenia komentarza stanowiącego ofertę, Uczestnik nie może swojej 

oferty wycofać, w szczególności poprzez usunięcie zamieszczonego komentarza. 

8. Złożona oferta przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik aukcji złoży ofertę opiewającą na 

kwotę wyższą, z zastrzeżeniem § 3 pkt 3 Regulaminu. 

9. Prawo nabycia Plakatów przysługuje Uczestnikom, którzy w momencie zakończenia 

licytacji tj. dnia 14 września 2020 roku, o godz. 18:00, złożyli najwyższe oferty. 

10. Niezwłocznie po zakończeniu licytacji, Organizator poinformuje Uczestników, o których 

mowa w § 3 pkt. 9 o prawie nabycia Plakatów oraz obowiązkach wskazanych w pkt. 11 

niniejszego paragrafu, za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie facebook.com. 

11. Uczestnicy, których oferty okażą się najwyższe, zobowiązani są do uiszczenia 

wylicytowanej ceny nabycia Plakatu w terminie do dnia 17 września 2020 roku, do godz. 

18:00, na rachunek bankowy Organizatora: 96 1750 0012 0000 0000 4088 0868 BNP 

Paribas, w tytule przelewu wpisując: Licytacja – Chudy Wawrzyniec oraz przesłać w tym 

terminie potwierdzenie dokonania przelewu na adres e-mail 

Organizatora media@citytrail.pl.  Wraz z potwierdzeniem, Uczestnik zobowiązany jest 

przekazać Organizatorowi swoje dane obejmujące imię, nazwisko oraz adres 

korespondencyjny. 

12. W przypadku zaniechania obowiązkom, o których mowa w § 3 pkt. 10 Regulaminu, 

Uczestnik traci prawo nabycia Plakatu. Prawo to przysługuje wówczas Uczestnikowi, który 

złożył kolejną najwyższą ofertę, pod warunkiem dokonania zapłaty ceny, przesłania 

potwierdzenia przelewu oraz przekazania danych zgodnie z § 3 pkt. 11 Regulaminu, w 

terminie 24 godzin od poinformowania go przez Organizatora o prawie nabycia Plakatu za 

pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie facebook.com. 

13. Uczestnik, który wykonał obowiązki wskazane w pkt. 11 niniejszego paragrafu nabywa 

prawo otrzymania Plakatu, który zostanie wysłany przez Organizatora za pośrednictwem 

paczkomatu InPost.  
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§ 4 Dane osobowe 

1. Dane osobowe Uczestników licytacji przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków 

Organizatora wynikających z Regulaminu tj. przede wszystkim ustalenia tożsamości 

Uczestników, których oferty nabycia Plakatów okazały się najkorzystniejsze, jak również w 

celu zadośćuczynienia obowiązkom wynikającym z przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego. Dane podlegające przetwarzaniu obejmują imię, nazwisko oraz adres 

korespondencyjny i numer telefonu Uczestnika. 

2. Przystępując do licytacji, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

w zakresie wskazanym w pkt. 1 niniejszego paragrafu. Zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych może być w każdym czasie wycofana, co pozostaje jednak bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. 

Przekazanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 

dobrowolne, lecz nieprzekazanie tych danych, względnie brak zgody na ich przetwarzanie 

uniemożliwia udział w licytacji. 

3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników licytacji odbywa się na zasadach 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

4. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

obowiązków Organizatora oraz wygaśnięcia roszczeń. Dane Uczestników nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Uczestnicy posiadają również prawo 

do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie - przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO. Uczestnikom 

przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów 

ochrony danych osobowych. 

 

§ 5 Postanowienia końcowe 

1. Przystąpienie do licytacji jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.  

2. Przed rozpoczęciem licytacji, Organizator zamieszcza niniejszy Regulamin na stronie 

biegu www.chudywawrzyniec.pl oraz w poście dot. licytacji. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a także 

zawieszenia licytacji z przyczyn technicznych. 
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