
Regulamin akcji - Bazarek u Anioła 
 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji „Bazarek u Anioła” odbywającej się za 
pośrednictwem portalu Facebook na profilu Hospicjum Pomorze Dzieciom. 
(Hospicjum Pomorze Dzieciom z siedzibą w Gdańsku, KRS: 0000523966). 

2. Celem Bazarku jest zebranie środków na realizację zadań statutowych Fundacji 
poprzez umożliwienie osobom biorącym udział w Bazarku licytowanie 
wystawionych w nim przedmiotów.  

3. Wszelkie środki uzyskane w ramach Bazarku zostaną przeznaczone na 
finansowanie celów statutowych Fundacji, do których należy w szczególności 
świadczenie opieki paliatywnej nad dziećmi.  

4. W Bazarku mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie, mające 
pełną zdolność do czynności prawnych, których nazwa profilu użytkownika 
w serwisie Facebook składa się z ich imienia i nazwiska („Uczestnicy”). 

5. Status Uczestnika uzyskuje się z chwilą zamieszczenia posta z licytowanym 
przedmiotem na profilu Bazarku lub zamieszczenia proponowanej kwoty 
darowizny w formie komentarza pod takim postem. Uczestnicy mogą brać udział 
w licytacjach wyłącznie w imieniu własnym. 

6. Przez wzięcie udziału w Bazarku, Uczestnicy akceptują treść niniejszego 
Regulaminu oraz zobowiązują się do jego bezwzględnego przestrzegania.  

7. W ramach Bazarku Uczestnicy mogą wystawiać do licytacji dowolne przedmioty. 
Post z licytowanym przedmiotem musi zawierać:  
a) zdjęcie przedmiotu, 
b) nazwę przedmiotu, 
c) opis przedmiotu, w szczególności informację, czy jest to przedmiot nowy czy 

używany, 
d) minimalną wysokość darowizny w zamian za przedmiot, 
e) termin, do którego można licytować przedmiot, wyrażony jako data oraz 

godzina (np. do 5 grudnia 2020 r. do godz: 23:59),  
z tym, że Uczestnik może również zaproponować wysokość darowizny „Biorę 
teraz!”, która kończy natychmiastowo licytację, jeżeli którykolwiek inny 
Uczestnik zadeklaruje jej uiszczenie. 

8. Uczestnicy mogą licytować przedstawione na Bazarku przedmioty poprzez 
dodanie komentarza pod postem z deklarowaną kwotą darowizny, nie niższą niż 
kwota minimalna wskazana przez wystawiającego Uczestnika. Uczestnicy mogą 
brać udział w nieograniczonej liczbie licytacji. 

9. W momencie, w którym inny Uczestnik zadeklaruje w komentarzu 
wyższą kwotę za dany przedmiot, poprzednia niższa propozycja darowizny 
przestaje wiązać. Minimalna kwota, o którą kolejna deklaracja darowizny 
powinna być wyższa od ostatniej deklaracji złożonej przez któregokolwiek 
z Uczestników wynosi 1 (jeden) złoty. 

10. Licytacja danego przedmiotu kończy się w dacie i godzinie wskazanej przez 
Uczestnika wystawiającego przedmiot albo w momencie zadeklarowania 
darowizny „Biorę teraz!”, jeżeli Uczestnik wystawiający przewidział 
taką możliwość. Ostatnia deklaracja darowizny złożona zgodnie z warunkami 
określonymi w niniejszym Regulaminie jest wiążąca, a Uczestnik, który ją złożył 
wygrywa licytację. Deklaracje złożone po terminie są nieważne.  



11. Uczestnik, który wygrał licytację zobowiązuje się niezwłocznego, nie później 
niż w ciągu 2 (dwóch) dni, uiszczenia zadeklarowanej darowizny na poniższe 
konto Fundacji:  
Konto 33 1090 1098 0000 0001 2428 2268 
Przelewy zagraniczne: BIC /SWIFT/ - WBKPPLPP 
IBAN PL33109010980000000124282268 
z dopiskiem „Darowizna - Bazarek u Anioła”  

12. Uczestnik, który wystawił dany przedmiot zobowiązuje się do niezwłocznego, 
nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni, wysłania kompletnego, zgodnego z 
opisem przedmiotu do Uczestnika, który wygrał daną licytację. Koszt wysyłki 
przedmiotu ponosi Uczestnik go wystawiający. Uczestnik może jednak 
wstrzymać się z wysyłką przedmiotu do momentu uzyskania potwierdzenia, że 
Uczestnik, który wygrał licytację uiścił zadeklarowaną darowiznę. Potwierdzenie 
można uzyskać od Fundacji wysyłając zapytanie na adres mailowy: 
hospicjum@pomorzedzieciom.pl. 

13. Fundacja zastrzega sobie prawo do unieważnienia danej licytacji poprzez 
usunięcie zamieszczonego przez Uczestnika posta, w szczególności w przypadku 
gdy wystawiony przedmiot nie licuje z ideą niesienia pomocy podopiecznym 
Fundacji, jest niestosowny lub obraźliwy. O fakcie unieważnienia licytacji 
Fundacja poinformuje Uczestnika wystawiającego w prywatnej wiadomości na 
portalu Facebook. 

14. Uczestnicy niniejszym akceptują, iż Fundacja nie jest organizatorem licytacji 
prowadzonych przez Uczestników w ramach Bazarku. Fundacja nie ponosi 
odpowiedzialności wobec Uczestników za zachowania innych Uczestników 
w ramach Bazarku, jak również za ewentualne niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązań przyjętych przez Uczestników osobiście w ramach 
konkretnej licytacji, a także za następstwa działań podjętych przez osoby 
trzecie, stanowiących naruszenie niniejszego Regulaminu. W szczególności, 
Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za uiszczanie deklarowanych darowizn 
przez Uczestników licytujących oraz za przekazywanie wylicytowanych 
przedmiotów przez Uczestników wystawiających, jak również za stan, jakość, 
bezpieczeństwo oraz legalność licytowanych przedmiotów oraz za ich 
zgodność z zamieszczonym przez Uczestnika opisem. Fundacja nie jest 
zobowiązana do zwrotu uiszczonej przez Uczestnika darowizny w razie 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania Uczestnika 
wystawiającego do przekazania wystawionego przedmiotu. 

15. Wszelkich informacji związanych z Bazarkiem Fundacja udziela pod adresem 
mailowym: hospicjum@pomorzedzieciom.pl. 

16. Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym 
Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie w momencie opublikowania nowej 
treści Regulaminu na profilu Fundacji adresem: 
https://www.facebook.com/pomorzedzieciom. 

17. Fundacja zastrzega sobie prawo do odwołania niezrealizowanych dotąd licytacji 
bez podania przyczyny. 

18. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.11.2020 r. 


