REGULAMIN LICYTACJI
kajaka EXO Rexy
realizowanej w ramach Zawodów AMP Kamienna 2022
(dalej „Regulamin”)
Zastrzeżenie prawne: przystąpienie do licytacji jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń
treści niniejszego dokumentu.
§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Licytacja jest prowadzona w formie licytacji ustnej i jest jawna dla wszystkich jej Uczestników.

2.

Organizatorem licytacji jest Akademicki Klub Turystyki Kajakowej “BYSTRZE”, z siedzibą
w Krakowie, ul. Reymonta 21a (zwany dalej „Organizatorem”),

3.

Właścicielem licytowanego przedmiotu jest Terra Tomasz Jakubiec, z siedzibą w Krakowie,
ul. Krucza 4c (zwany dalej „Właścicielem”).

4.

Przedmiotem licytacji jest kajak EXO Rexy (zgodnie z Załącznikiem nr 1 „Przedmiot licytacji”).

5.

Dochód z licytacji zostanie przekazany na cel charytatywny (pomoc Ukrainie) i ogłoszony
w formie komunikatu specjalnego na stronie internetowej Organizatora oraz na fanpage’u
na Facebook’u.

6.

W przypadku odwołania Zawodów licytacja zostanie nadal przeprowadzona w terminie
i na warunkach ogłoszonych przez Organizatora. Dochód z licytacji zostanie przekazany na cel
charytatywny.
§ 2.
WARUNKI UCZESTNICTWA

1.

Warunkiem uczestnictwa w licytacji jest
a.

zapoznanie się z regulaminem licytacji,

b.

stawienie się osobiście w miejscu licytacji oraz aktywne uczestnictwo, bez osób
pośrednich lub za pomocą środków komunikacji/Internetu.

Powyższe należy spełnić w terminie przed ogłoszonym przez Prowadzącego terminem
licytacji.

2.

Uczestnikami licytacji mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną
zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające
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osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać
zobowiązania.

3.

W licytacji nie mogą brać udziału Prowadzący licytację, Właściciel, osoby wchodzące w skład
Komisji licytacji oraz ich małżonkowie, zstępni i wstępni.

4.

Ze względu na charakter otwarty licytacji oraz cel charytatywny w licytacji mogą brać wszyscy
obecni podczas licytacji, którzy spełnili § 2. pkt. 1., dotyczy to również Organizatorów.

5.

Licytacja ma charakter otwarty – podawane ceny są informacjami jawnymi, dostępnymi przez
cały czas trwania licytacji dla każdego uczestnika. Licytacja odbywa się ustnie.

6.

Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać, destabilizować i uniemożliwiać
przeprowadzenie niniejszej licytacji. W przypadku stwierdzenia takich działań przez
prowadzącego licytację, prowadzący ma prawo wyeliminować uczestnika z dalszej licytacji.
§ 3.
PRZEBIEG LICYTACJI

1.

Licytacja zostanie poprzedzona informacją dotyczącą przedmiotu licytacji wraz z informacją
o dacie i przebiegu licytacji oraz kwocie wywoławczej na stronie internetowej Organizatora
http://amp.bystrze.org

2.

Licytacja odbędzie się w formie ustnej, udostępnionej Uczestnikom spełniającym warunki
licytacji, przez Organizatora i Prowadzącego licytację. O terminie oraz godzinie licytacji
Organizator poinformuje Uczestników w drodze specjalnego komunikatu na stronie
internetowej Organizatora oraz na fanpage’u na Facebook’u.

3.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu licytacji, godziny lub do całkowitego
odwołania licytacji bez podania przyczyn.

4.

Zostanie powołany reprezentant Organizatora lub Właściciela, który poprowadzi licytację
(zwany dalej „Prowadzącym”).

5.

Prowadzący powoła do przeprowadzenia przetargu zespół składający się z co najmniej 2 osób
zwany dalej „Komisją licytacji”. Przewodniczący Komisji licytacji jest równocześnie
Prowadzącym licytację. Dopuszcza się również możliwość prowadzenia licytacji przez
zastępcę Przewodniczącego.

6.

Przed przystąpieniem do licytacji, Prowadzący licytację przedstawia Uczestnikom warunki
licytacji.

7.

Przebieg licytacji:
a.

Prowadzący licytację otwiera licytację poprzez poinformowanie o ustalonej kwocie
wywoławczej = 2 000 zł

b.

Uczestnicy licytacji zgłaszają swoje oferty cenowe w pełnych złotych (minimalna kwota
przebicia wynosi 100 zł).

c.

Uczestnicy zgłaszają swoje oferty cenowe poprzez podniesienie ręki i po wskazaniu przez
Prowadzącego powiedzenie na głos kwoty, jaką oferują.
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8.

9.

d.

W przypadku, gdy dwóch Uczestników zgłosi się jednocześnie, o kolejności złożenia
oferty cenowej decyduje Prowadzący, który może się zwrócić do Komisji licytacji.

e.

Oferta cenowa oferowana przez Uczestników jest jawna dla innych Uczestników licytacji.

f.

Pierwsza i każda następna oferta cenowa zgłoszona przez Uczestnika licytacji jest
prawnie wiążąca i nie może być przez niego wycofana.

g.

Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik aukcji złoży ofertę
korzystniejszą.

h.

Licytację wygrywa Uczestnik, który do momentu zakończenia licytacji złożył najwyższą
ofertę („Zwycięzca”) .

i.

Licytacja kończy się gdy żaden z Uczestników nie złoży korzystniejszej oferty cenowej niż
ostatni Uczestnik.

Zwycięzca, niezwłocznie po zakończeniu licytacji, przekaże Właścicielowi następujące dane
niezbędne do wydania Przedmiotu i wystawienia dokumentu zakupu:
a.

Imię i nazwisko

b.

Adres zamieszkania

c.

Informację o osobie odbierającej Przedmiot

W interesie Uczestnika jest dopilnowanie, aby oferty przez niego składane nie były składane
lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i rozumienia konsekwencji złożenia oferty
zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami polskiego prawa. Uczestnik jest
odpowiedzialny za składane przez siebie oferty cenowe.

10. Zwycięzca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy. Wpłata
ma być dokonana gotówką przy odbiorze lub przelewem (w formie przelewu
natychmiastowego, np. Elixir lub BLIK) w walucie PLN na rachunek wybranego przez
Organizatora celu charytatywnego.
11. Wydanie przedmiotu licytacji nastąpi po wpłaceniu kwoty licytacji gotówką lub z okazaniem
dowodu wpłaty (przelewu natychmiastowego, np. Elixir lub BLIK) w terminie i miejscu
Zawodów. W przypadku odwołania Zawodów przekazanie nastąpi w siedzibie Właściciela
(Kraków, ul. Krucza 4c).
12. Do przeprowadzenia licytacji wystarczy uczestnictwo jednego licytanta i zaoferowanie ceny
nabycia w wysokości równej sumie ceny wywoławczej.
13. Organizator i Prowadzący zastrzegają sobie prawo do przerwania licytacji na każdym etapie
jego trwania bez uzasadnienia, co ogłasza prowadzący licytację.
§ 4.

1.

Jeżeli podczas pierwszego terminu licytacji nie zostanie wyłoniony zwycięzca, co do ceny
i sposobu zbycia przedmiotu licytacji lub innym przeznaczeniu przedmiotu decyzję podejmie
Organizator.
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§ 5.
DANE OSOBOWE

1.

Dane osobowe Uczestnika mogą zostać ujawnione podmiotom trzecim w zakresie w jakim jest
to niezbędne do przeprowadzenia licytacji, w szczególności Prowadzącemu licytację lub
podmiotom współpracującym z Administratorem tj. księgowym, prawnikom, informatykom.

2.

Odbiorcami danych osobowych mogą być: media relacjonujące zawody sportowe, media
społecznościowe, w szczególności Facebook, podmioty świadczące obsługę narzędzi
wykorzystywanych w trakcie przeprowadzania zawodów sportowych; pozostali Uczestnicy
organizowanych Zawodów i licytacji; użytkownicy strony internetowej, serwisu
społecznościowego Facebook.

3.

Zgodnie z RODO, Uczestnikowi przysługuje:
a.

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b.

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c.

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d.

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e.

prawo do przenoszenia danych;

f.

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g.

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

4.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do uczestnictwa w Licytacji.

5.

Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również
w formie profilowania.
§ 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Przystąpienie do licytacji jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
Regulaminu oraz wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie
niezbędnym do prawidłowej realizacji wszelkich czynności związanych z licytacją i jej
zakończeniem.

2.

Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora: http://amp.bystrze.org

3.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a także zawieszenia
organizacji licytacji.

4.

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego.
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Załącznik 1 „Przedmiot licytacji”
Opis:
Rexy to najszybszy i najbardziej zwrotnych model Exo. Został zaprojektowany z myślą o zabawie
na rzece. Dzięki swoim właściwościom dedykowany do zawodów Extreme Slalom.
Płaski tył kajaka zapewnia niesamowite doznania podczas pływania, pozwala na wykonywanie
wielu trików. Główne zalety Rexy to szybkość, zwinność oraz nieograniczone możliwości zabawy
na wodzie przy zachowaniu dużej stabilności.
Jeden z najszybszych kajaków w swojej klasie. Jest na liście ICF modeli dopuszczonych
do rozgrywania nowej konkurencji olimpijskiej - Extreme Slalom.
Znakomicie radzi sobie na trudniejszej wodzie zachowując niektóre cechy kajaka creekowego.
Rexy jest przewidywalny, pokonuje z łatwością duże odwoje oraz dropy dzięki odpowiednio
zaprojektowanemu dziobowi z dość dużym rockerem. To kajak, na którym nie będziesz się nudził
i rozwiniesz nowe umiejętności. Idealny do urozmaicenia ulubionych rzek oraz zawodów dedykowany do Extreme Slalom.

[kolor poglądowy, może być inny niż na zdjęciu]
Specyfikacja techniczna:
Nazwa: EXO Rexy
Długość:

264 cm

Szerokość:

65 cm

Waga:

18 kg

Kajakarz:

65 - 95 kg

Wyporność:

260 l

Kolor:

zielono-czarny
(źródło: strona internetowa Właściciela)
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Załącznik nr 2: „Oświadczenie Uczestnika licytacji”
Oświadczenie Uczestnika licytacji
do wypełnienia po wygranej licytacji
w wersji papierowej
………………………………….
Imię nazwisko
………………………………….
………………………………….
………………………………….
pełny adres
…………………………………
telefon kontaktowy
…………………………………
adres e-mail
OŚWIADCZENIE

1.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i akceptuję warunki Regulaminu licytacji kajaka
EXO Rexy realizowanej w ramach Zawodów AMP Kamienna 2022, zapoznałem/am się
z opisem i parametrami technicznymi przedmiotu, którego kupnem jestem zainteresowany/a
i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

2.

Jednocześnie zobowiązuję się w przypadku wygrania licytacji do uiszczenia pełnej kwoty
zgodnie z warunkami wymienionymi w § 3. pkt. 10-11 Regulaminu licytacji.
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