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Regulamin licytacji 

z przeznaczeniem uzyskanego dochodu na sfinansowanie groty solnej dla dzieci ze sprzężonymi 
niepełnosprawnościami, autyzmem oraz zespołem Downa  

z 

Ośrodka OREW EMEDEA w Poznaniu 

§1 
Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia aukcji przedmiotów (zwanej dalej 
Licytacją), z której dochód zostanie przeznaczony na zakup samochodu dla Hospicjum Palium, zlokalizowanego 
w Poznaniu. 

 
§2 
Organizatorem Licytacji jest Stowarzyszenie „100 Kobiet Pomaga Poznań” z siedzibą w Poznaniu, wpisana do 
Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 
oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000686544 (zwana dalej Organizatorem). 
 

§3 
Licytacja odbywa się w dniu 06 października 2019 roku, w kamienicy przy ul. Młyńskiej 12 w Poznaniu.  
 
§4 

Celem Licytacji jest uzyskanie środków pieniężnych na sfinansowanie groty solnej dla dzieci ze sprzężonymi 
niepełnosprawnościami, autyzmem oraz zespołem Downa z Ośrodka OREW EMEDEA w Poznaniu. 

 
§5 
Przedmiotem licytacji są: 
 

1. Praca Szymona Brodziaka „Kobieta z paczką” . Kultowy plakat Szymona Brodziaka w stylu 

retro Na fotografii widać spacerującą po Rzymie piękność, która ma za zadanie dostarczyć 

tajemniczą przesyłkę. Ta klasyczna fotografia potrafi rozpromienić każde wnętrze oraz 

wprowadza prawdziwy włoski klimat. 

→ cena wywoławcza 300 zł 
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2. Praca Tomka Tomkowiaka „Wioska Hamerów, Omo Valley”.  Prace po raz pierwszy można 

było zobaczyć podczas wernisażu 3 października 2015 roku w odrestaurowanej stacji dworca 

kolejowego - La Recyclerie 83 Boulevard Ornano, w miejscu uznanym przez magazyn Le Monde 

za jedno z czterech najważniejszych na towarzyskiej mapie Paryża.  Obecnie jego prace można 

podziwiać na dziedzińcu Młyńska 12.   

→ cena wywoławcza 400 zł 

 

 
 
 

3. Praca Macieja Mańkowskiego. Artysta zadebiutował na początku lat 70-tych, na wielu 

wystawach krajowych i zagranicznych, laureat konkursów fotograficznych. W latach 70-tych i 80-

tych pracował w Telewizji Polskiej jako operator i realizator obrazu. Przez wiele lat zajmował się 

działalnością dziennikarską, propagując światową fotografie. Od roku 1985 członek Związku 

Polskich Artystów Fotografików. W latach 90-tych wykładał fotografię reklamową w Akademii 

Sztuk Pięknych w Poznaniu. Od wielu lat realizuje projekty komercyjne i fotografię autorską w 

studio Maciej Mańkowski Photo Design. Licytowana praca pochodzi z najnowszej kolekcji, która 

nawiązuje do historycznego wynalazku o nazwie dagerotyp.  

→ cena wywoławcza 1000 zł 
 

 
 
 

4. Praca Iwony Bilskiej z serii „Cykl Kobiet”. Jej obrazy  stanowią dopełnienie nowoczesnych  

wnętrz. Nadają im indywidulany i oryginalny charakter jak również podkreślają styl! 
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Artystka pochodzi z Rzeszowa. W 2001 roku ukończyła specjalizację malarstwo na Uniwersytecie 

Rzeszowskim i równocześnie drugi kierunek - grafiki komputerowej edytorskiej i reklamowej w 

Katowicach. 

→ cena wywoławcza 400 zł 

 

 
 
     

5. Praca Małgorzaty Mackiewicz – Wysockiej „Oczyszczenie” jest jednym z cyklu obrazów „100 

Kobiet”. Cały cykl przedstawia emocje kobiet, ich doświadczenia, przeżycia przedstawione za 

pomocą przede wszystkim kolorów oraz sposobu ich rozłożenia na sylwetce ciała kobiecego.  

Dr hab. Małgorzata Mackiewicz-Wysocka jest z wykształcenia lekarzem i zajmując się chirurgią 

dermatologiczną pomaga chorym lecząc nowotwory skóry. Natomiast jest drugą wielką pasją od 

wczesnego dzieciństwa są wszelkiego rodzaju sztuki plastyczne. 

→ cena wywoławcza pracy 300 zł 

 

 
 

 

6. Obraz „Pastelowa Jesień w Emedea” wykonany został przez wychowanków Ośrodka 

rewalidacyjno-wychowawczego EMEDEA przy udziale terapeutów. Autorami pracy są dzieci, 

wychowankowie placówki w wieku 2,5 do 10 lat z niepełnosprawnością sprzężoną i z autyzmem. 

Wykonany  w miarę swoich możliwości sensomotorycznych przez dzieci dłońmi i paluszkami przy 

udziale terapeutów.  
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→ cena wywoławcza pracy 200 zł 

 

 
 

 

7. Dwuosobowe zaproszenie do Teatru Roma w Warszawie na przedstawienie „Nowy Jork 

Prohibicja” wraz ze spotkaniem z aktorką Katarzyną Zielińską. 

→ cena wywoławcza pracy 300 zł 

 

 
 

8. Koszulka narodowej reprezentacji Polski z 2018 z autografami wszystkich zawodników oraz 
całego sztabu trenerskiego z trenerem Adamem Nawałką na czele.  
→ cena wywoławcza 500 zł 
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9. Prowadzenie pogody w „DZIEŃ DOBRY TVN” z Bartkiem Jędrzejakiem 
→ cena wywoławcza pracy 500 zł 

 

 
 

10. Limitowany album ze zdjęciami powstały z okazji 10-lecia kalendarza DŻENTELMENI z 

autografem Oliwiera Janiaka. 
→ cena wywoławcza 200 zł 

 

 
 

11. Płyta Urszuli Dudziak  ULLA - LA". Płyta winylowa ukazała się w nakładzie 500 egzemplarzy i w 

roku wydania znalazła się na liści 40 najlepszych płyt niezależnych wytwórni. Płyta nie jest dostępna 

w sprzedaży.  

→ cena wywoławcza 200 zł 
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§ 6 
Licytowane przedmioty prezentowane są na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz na FB 
https://www.facebook.com/100-Kobiet-Pomaga-1702560513290401/. 
 
 
 
§ 7 
Partnerem akcji jest Fundacja Parasolka, Młyńska 12, Agencja Marketingu i Reklamy Chilii, Ośrodek 

Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy OREW EMEDEA,  

 

§8 

W Licytacji mogą wziąć udział osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (zwane dalej 

Uczestnikami). 

 
§9 
1. Licytacja odbywa się poprzez udział osobisty.  
2. Istnieje również możliwość telefonicznego wzięcia udziału w licytacji. 
 
§10 
1. Uczestnik może licytować dowolną ilości Przedmiotów. 
2. Biorąc czynny udział w Licytacji poprzez Uczestnik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. 
 
§11 
1.Uczestnik zgłaszając udział w licytacji obowiązany jest wskazać Przedmiot oraz podać cenę, jaką oferuje. Cena 
musi być wyższa od ceny wywoławczej lub najwyższej zaakceptowanej oferty o co najmniej 10 zł. 
2. Licytację wygrywa Uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę. 
 
§12 
Powiadomienie Uczestników o wygraniu licytacji odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu licytacji 
poszczególnego przedmiotu. Uczestnik zobowiązuje się do zapłaty kwoty podanej podczas Licytacji gotówką w 
dniu zakończenia Licytacji, bądź przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia, w terminie 5 dni roboczych od 
dnia zakończenia Licytacji.  
 
§13 
Nad prawidłowością przebiegu Licytacji, w szczególności nad wyborem najkorzystniejszej ceny czuwać będzie 
komisja w składzie: 

a) Paulina Sommerrey – Przewodnicząca Komisji  
b) Hubert Sommerrey – Członek Komisji 
c) Kamila Jakubowska-Banaszak – Członek Komisji  

 
§14 
1. Osoby, które zlicytowały przedmioty mogą je odebrać w siedzibie Stowarzyszenia, w Poznaniu przy ul. F. 
Roosevelta 6/7.  
2. Po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem przedmioty mogą zostać dostarczone pod dowolny adres na 
terenie Poznania. 
 
§15 
1.Warunkiem otrzymania zlicytowanego przedmiotu jest wpłata zaoferowanej ceny gotówką w dniu Licytacji bądź 
na konto Stowarzyszenia - Stowarzyszenie 100 Kobiet Pomaga Poznań, ul. F. Roosevelta 6/7 lok.3, 60-829 Poznań 
SANTANDER BANK POLSKA 70 1090 1447 0000 0001 3486 3713 w terminie do dnia 11 października 2019r 
włącznie. 
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§16 
w związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 
maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej 
„RODO” uprzejmie informujemy że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie 100 Kobiet Pomaga Poznań (dalej 
„Stowarzyszenie”) z siedzibą w Poznaniu  (60-829) przy ul. F. Roosevelta 6/7 lok. 3, nr KRS 0000686544,  
NIP 7811949730 Regon 367774585, 

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji celu Licytacji określonego w §4 na podstawie 
przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.  

3. Powyższy cel nie jest oczywiście jedynym, dla którego przetwarzamy Państwa dane osobowe, są one 
bowiem wykorzystywane również do:  

• przekazywania Państwu informacji o zmianach naszej nazwy (firmy), adresu lub siedziby,  

• potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty 
elektronicznej (adres e-mail).  

W takim wypadku ma to jednak miejsce dopiero po wyrażeniu przez Państwa dobrowolnej i wyraźnej 
zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym ze wskazanych wyżej, konkretnie określonych 
celów i odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wyrażona przez Państwa zgoda może 
być w każdej chwili cofnięta, nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, które 
toczyło się przed cofnięciem tej zgody. 

W niektórych przypadkach przetwarzanie Państwa danych osobowych może okazać się niezbędne dla 
realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak dochodzenie ewentualnych roszczeń, 
marketing świadczonych przez nas usług oraz analiza ich jakości. W takiej sytuacji do przetwarzania 
dochodzi na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.  

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy a po tym okresie dla 

celów i przez czas w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych 

roszczeń. Pozostałe dane przetwarzane są do czasu cofnięcia udzielonej uprzednio zgody. 

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane: 

- podmiotom współpracującym ze Stowarzyszeniem w zakresie działalności marketingowej,  

- biurom informacji gospodarczej,  

- podwykonawcom, 

- kancelarii prawnej – w przypadku konieczności dochodzenia ewentualnych roszczeń,  

- operatorom pocztowym,  

- podmiotom zajmującym się obsługą i utrzymaniem naszych systemów informatycznych oraz 

serwisów internetowych; 

wyłącznie w odpowiednim zakresie i na podstawie umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych 

zawartych przez Spółkę z w/w podmiotami. 

6. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją zawartej z Państwem umowy przetwarzać będziemy 

przez cały okres jej trwania, a po jego upływie przez okres niezbędny ze względu na przepisy rachunkowe 

i podatkowe oraz bieg terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Dane 

osobowe pozyskane na podstawie zgody przetwarzać będziemy jedynie przez okres jej ważności (do 

czasu jej odwołania bądź przez okres, na który została wyrażona). 

7. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z RODO, przysługuje: prawo do dostępu do swoich danych oraz 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do 

wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Z uprawnień tych mogą Państwo 

skorzystać w następujących sytuacjach: 
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• w odniesieniu do żądania sprostowania danych – gdy zauważą Państwo, że Państwa dane są 
nieprawidłowe lub niekompletne; 

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych – w przypadku gdy Państwa dane nie będą już niezbędne 
do celów, dla których zostały zebrane przez Stowarzyszenie tj. gdy cofną Państwo swoją zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych; gdy zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa 
danych; gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; jeśli Państwa dane powinny 
być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub zostały zebrane 
w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku; 

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych – gdy zauważą Państwo, że Państwa 
dane są nieprawidłowe, mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres 
pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; gdy Państwa dane będą przetwarzane 
niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli aby zostały usunięte; gdy Państwa dane nie będą 
nam już potrzebne, ale będą potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia określonych roszczeń; 
gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie 
uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy Państwa sprzeciwu; 

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych – gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych 
odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie 
to odbywa się w sposób automatyczny. 

Mają Państwo nadto prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie Państwa 
danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. Sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych mogą Państwo wnieść w następujących sytuacjach: 
• gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu administratora danych lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez 
szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli, 

• gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są 
profilowane dla tego celu. 

9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przy użyciu narzędzi służących zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji.  

10. Od dnia 25 maja 2018 roku we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych 
osobowych będą mogli Państwo skontaktować się z naszym pracownikiem drogą mailową, pod adresem 
poznan@100kobietpomaga.pl Z chęcią udzielimy Państwu dodatkowych informacji oraz pomożemy 
rozwiać ewentualne wątpliwości. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
§16 
Ewentualne reklamacje dotyczące Licytacji należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z 
dopiskiem „Licytacja-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Licytacji (o terminie złożenia reklamacji 
decyduje data stempla pocztowego). 

§17 
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. 

§18 
Opisane powyżej reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora Licytacji w terminie 30 dni od daty ich 
otrzymania. 

§19 
Dokumenty wypełnione przez Organizatora lub przekazane Organizatorowi drogą elektroniczną będą 
przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji 
związanych z organizacją Licytacji i po tym czasie zostaną zniszczone lub usunięte z systemu informatycznego. 

mailto:poznan@100kobietpomaga.pl
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§20 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) problemy w funkcjonowaniu Licytacji, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy 
zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w 
szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej; 

b) przerwy w funkcjonowaniu Licytacji zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora; 
c) udział w Licytacji niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane. 

 
§21 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu licytacji w razie zmiany przepisów prawnych 
lub z innej ważnej przyczyny, w tym zastrzega sobie również prawo odwołania aukcji, jak i zmiany jej warunków, w 
tym wydłużenia okresu trwania i zakończenia licytacji bez podania przyczyny. 
 

§23 
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem 
www.100kobietpomaga.pl 

 

 

https://100kobietpomaga.pl/

