
REGULAMIN LICYTACJI PRZEDMIOTÓW I GADŻETÓW 

podczas  

29. FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 

W DNIU 31 STYCZNIA 2021 R.  

W DZIELNICOWYM OŚRODKU KULTURY URSYNÓW 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Licytacja dotyczy gadżetów przekazanych do Sztabu 5260 na Wielką Orkiestrę 

Świątecznej Pomocy. 

2. Organizatorem licytacji jest Sztab 5260 zorganizowany przy Dzielnicowym Ośrodku 

Kultury Ursynów przy ul. Kajakowej 12b w Warszawie. 

3. Szefem Sztabu 5260 jest Marzena Zientara. 

4. Licytacja odbywa się w dniu 31 stycznia 2021 r., 29. podczas Finału Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. 

 

§ 2 

WARUNKI LICYTACJI 

1. Uczestnikiem licytacji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna oraz osoba prawna. 

2. Spotkanie podczas, którego odbywają się licytacje na żywo, odbywa się na platformie 

Zoom i jest dostępne dla każdej chętnej osoby po wpisaniu danych potrzebnych do 

uczestnictwa w spotkaniu. 

3. Dane potrzebne do dołączenia do licytacji na platformie Zoom: 

• numer spotkania (ID): 966 6642 5337   

• hasło: Kajakowa 

4. W licytacji będzie można uczestniczyć również dzwoniąc pod numery telefonów: 

• +48 22 306 5342 

• +48 22 307 3488 

• +48 22 398 7356 



następnie podając ID: 966 6642 5337 

oraz hasło: 12153084 

 

bezpośredni link do spotkania: 

https://zoom.us/j/96666425337?pwd=bGozc0IwWDVSMGxzNkFydkRmYy8wQT09 

5. Osoby fizyczne uczestniczą w spotkaniu na platformie Zoom za pośrednictwem 

połączenia online lub połączenia telefonicznego. 

6. Żadna wpłata dotycząca licytacji nie może być anonimowa. 

 

§ 3 

PŁATNOŚCI 

1. Wpłaty można dokonywać na 3 sposoby: 

a) na eSkarbonkę: https://eskarbonka.wosp.org.pl/76jwrl  

b) do puszki wolontariusza dyżurującego w Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów, 

przy ul. Kajakowej 12 b podczas licytacji na żywo, 

c) płacąc za pomocą terminala płatniczego, dostępnego u wolontariusza w 

Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów. 

2. Wpłaty na eSkarbonkę będą musiały być podpisane na dwa sposoby: 

a) Imieniem oraz Nazwiskiem (np. Jan Kowalski)  

lub: 

b) Numerem wylicytowanego gadżetu (np. Licytacja nr. 1) 

§ 4 

TRANSAKCJE 

1. Osoba, która wylicytowała gadżet podczas 29. Finału WOŚP będzie miała 30 min na 

dokonanie wpłaty na e-Skarbonkę. 

2. Osoba, która wylicytowała gadżet podczas 29. Finału WOŚP będzie miała 3 dni na 

odbiór gadżetu w Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów przy ul. Kajakowej 12 b, po 

wcześniejszym umówieniu drogą mailową, pisząc na adres: mal@dokursynow.pl. 

3. Osoba, która będzie chciała otrzymać wylicytowany przedmiot przesyłką kurierską, 

będzie musiała taką przesyłkę nadać sobie sama, podając Sztab nr.5260 w 

Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów, jako nadawcę, a następnie przesłać list 

https://eskarbonka.wosp.org.pl/76jwrl


przewozowy pod adres mailowy: mal@dokursynow.pl z numerem wylicytowanego 

przedmiotu. 

 

§ 5 

PRZEBIEG TRANSAKCJI 

1. Warunkiem uczestnictwa w licytacji jest zapoznanie się z regulaminem licytacji na 

stronie internetowej https://dokursynow.pl/ . 

2. Licytacje odbędą się 31 stycznia 2021 podczas 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy w godzinach 15.00-19.00 na platformie Zoom. 

3. Każda licytowana rzecz będzie miała swój numer. 

4. Uczestnik licytacji będzie miał możliwość zapoznania się z asortymentem gadżetów 

i ich numerami na portalu społecznościowym Facebook - Dzielnicowego Ośrodka 

Kultury Ursynów https://www.facebook.com/Sztab-WO%C5%9AP-Dzielnicowy-

O%C5%9Brodek-Kultury-Ursyn%C3%B3w-466833643845045  

5. Każda rzecz, która zostanie wylicytowana będzie udostępniona na portalu 

społecznościowym Facebook z informacją, za jaką kwotę rzecz wylicytowano. 

6. Ustala się cenę wywoławczą wszystkich przedmiotów na 1 zł, oprócz Złotego 

Serduszka, którego cena wywoławcza to 10 000 zł. 

7. Przystępując do Licytacji, Licytant deklaruje cenę maksymalną gadżetu, którą 

w przypadku wygranej zobowiązuje się zapłacić. Licytant może zmieniać wysokość 

ceny maksymalnej w trakcie Licytacji, nie może jednak wskazać kwoty niższej bądź 

równej niż aktualna cena określona w Licytacji. 
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