
 

REGULAMIN I AUKCJI CHARYTATYWNEJ 

na rzecz Fundacji Mamma Mia 

p.n. „Zimowisko dla Wszystkich” 

 

 
Zastrzeżenie prawne: przystąpienie do Aukcji, jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń 

treści niniejszego dokumentu. 
 

 

§1 
 

 

1. Organizatorem aukcji charytatywnej p.n. „Zimowisko dla Wszystkich” (zwanej dalej 

Aukcją)  jest Fundacja Mamma Mia z siedzibą w Gdańsku, ul. Guderskiego 24/3      

80-180 Gdańsk,  NIP: 5833180916, zwana dalej Organizatorem.  

 

2. Beneficjentem Aukcji jest Fundacja Mamma Mia z siedzibą w Gdańsku,                    

ul. Guderskiego 24/3 80-180 Gdańsk, KRS 0000563413, NIP 5833180916,          

Regon 361806166, zwana dalej Fundacją. 

 

3. Osoba przystępująca do aukcji –  

 

- osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca we 

własnym imieniu,  

     - osoba prawna, której imieniem działa umocowany pełnomocnik, okazujący  

stosowne pełnomocnictwo, aktualny odpis z KRS, lub odpis CEIDG. 

 

§2 

 
1. Aukcja zaczyna się 11 listopada, a kończy 22 listopada o godz. 22:00. Wszystkie 

oferty składane po tym terminie nie będą brane pod uwagę. 

 

2. Ofertę w aukcji składa się poprzez wpisanie proponowanej kwoty w komentarzu pod 

zdjęciem wybranej sztuki. 

 
3. Wygrywający jest zobowiązany przesłać swoje dane osobowe oraz informacje o 

wybranym sposobie odbioru/wysyłki na adres mailowy fundacji 

fundacjamammamia@gmail.com do dnia 25 listopada 2015. 

 

4. Wpłaty należy dokonywać na konto fundacji 07 1140 2004 0000 3102 7573 9469 do 
dnia 30 listopada 2015 tytułem: licytacja nr i nazwa przedmiotu (np. licytacja 1 kotek) 
 

 

mailto:fundacjamammamia@gmail.com


5. Odbiór osobisty możliwy będzie w 2 punktach: 

-  siedziba fundacji Mamma Mia, ul Guderskiego 24/3 80-180 Gdańsk 

-  Centrum Handlowe  Manhattan, ul. Grunwaldzka 82 Gdańsk 

-  Gdynia, ul. Starowiejska 

lub w innym uzgodnionym z fundacją miejscu. 

 

6. Wysyłka będzie możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem fundacji 

i opłaceniu niezbędnej na poczet przesyłki kwoty na konto fundacji  

07 1140 2004 0000 3102 7573 9469  tytułem: przesyłka nr i nazwa przedmiotu        
(np. przesyłka 1 kotek) 
 

7. Wysyłka nastąpi najpóźniej drugiego dnia roboczego liczonego od wpłynięcia na 

konto fundacji należnych za przedmiot i przesyłkę kwot. 

 

§3 

 
W razie wszelkich wątpliwości i pytań, przystępujący do Aukcji, zobowiązany jest do  

bezpośredniego kontaktu telefonicznego, bądź przez e-mail, z przedstawicielem Organizatora:  

Anna Ledóchowska, Prezes Fundacji Mamma Mia tel.: +48 734449995  

e-mail: fundacjamammamia@gmail.com 
 

§4 
 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania aukcji w każdym czasie, tylko z istotnych 

przyczyn, o znaczeniu społeczno-gospodarczym.  

 

§5 

 
Niniejszy regulamin w formacie PDF dostępny jest na stronie www.fundacjamammamia.pl 

oraz portalu facebook, gdzie aukcja się odbywa 

https://www.facebook.com/FundacjaMammaMia/ 

 

§6 
Wszelkie kwestie sporne rozwiązywane będą w drodze ugody, zgodnie z przepisami Kodeksu 

Cywilnego, a w sytuacjach gdyby nie było to możliwe, właściwym dla rozstrzygnięcia sporu 

będzie Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.  

 

§7 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 listopada 2015 roku. 
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