REGULAMIN BAZARKU
Fundacji Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym
„Bo w Nas Jest Moc”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Bo w Nas Jest Moc”, wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000722910, zwana w dalszej treści Regulaminu
„Fundacją”, działa na podstawie statutu oraz obowiązującego prawa polskiego.
DEFINICJE
§2
W regulaminie użyto następujących pojęć:
1. Fundacja – oznacza FUNDACJĘ POMOCY DZIECIOM I OSOBOM CHORYM
„BO W NAS JEST MOC” z siedzibą: ul. Żurawinowa 2, 27 – 400 Ostrowiec
Świętokrzyski, legitymująca się REGON: 369678578, NIP: 6612375875, Numer
KRS: 0000722910 z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI
SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH
PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, realizującą za pomocą
Bazaru w Serwisie bownasjestmoc.pl swoje cele statutowe.
2. Licytacja/Bazarek - oznacza formę wsparcia Apelu ogłoszonego w Serwisie
przez Operatora, poprzez przekazanie przez użytkownika zarejestrowanego lub
niezarejestrowanego lub Operatora rzeczy stanowiącej jego własność z
przeznaczeniem na jej sprzedaż w Serwisie i zaspokojenie określonego Apelu lub
potrzeb statutowych Fundacji; uczestnikami w licytacji mogą być wyłącznie
użytkownicy zarejestrowani.
3. Serwis bownasjestmoc.pl – serwis internetowy " bownasjestmoc.pl" dostępny
pod adresem https://www.bownasjestmoc.pl/; Oznacza platformę do przekazywania
darowizn oraz zawierania umowy pomiędzy kupującym a sprzedającym, w której obie
strony zgadzają się na przekazanie zysku ze sprzedaży na rzecz podopiecznych
Fundacji.
4. Użytkownik - osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, jak
również osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnej za zgodę
przedstawiciela ustawowego, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, któremu ustawa przyznaje zdolność prawną,
korzystających z Bazarku, uprawnioną do udziału w przeprowadzanych aukcjach.
5. Administrator – oznacza osobę/y zarządzające Serwisem internetowym Fundacji
Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Bo w Nas Jest Moc”, zgodnie z jego
regulaminem, mające prawo do wystawiania przedmiotów przekazywanych przez
Użytkowników lub Fundację w ramach Bazarku.

CELE BAZARKU
§3
1. Wystawianie przedmiotów na licytacje na Bazarku ma cel charytatywny, zaś zysk
ze sprzedaży przedmiotów zostanie przeznaczony na cele statutowe Fundacji
Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Bo w Nas Jest Moc” i jej podopiecznych.
2. Fundacja nie przejmuje darów rzeczowych za pośrednictwem Bazarku. Osoba,
która wygra licytację po przekazaniu zaoferowanej kwoty na rzecz Fundacji, otrzyma
dany
przedmiot.
W zamian osoba wystawiająca przedmiot na Bazarek przekaże darczyńcy
wspomniany przedmiot.
3. Udział w Bazarku jest dobrowolny, a przystąpienie bezpłatne.
4. Prawo do udziału w Bazarku przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki
uczestnictwa określone w Regulaminie (dalej „Uczestnicy”).
UCZESTNICY AUKCJI
§4
1. Uczestnictwo w Bazarku może być osobiste lub - w przypadku osób prawnych i
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - za
pośrednictwem osoby, która jest umocowana do reprezentowania osoby prawnej lub
jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, w tym do składania
oświadczeń woli i dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z
uczestnictwem
w
Bazarku
i
nabywania
wynikających
z tego uczestnictwa praw oraz podejmowania związanych z tym uczestnictwem
obowiązków.
2. Wystawiający przedmiot ( użytkownik) musi być osobą pełnoletnią. Kupujący (
użytkownik) może być osobą, która ukończyła 16 lat.
§5
1. Bazarek przyjmuje formę licytacji wystawianych przedmiotów bądź dokonania
transakcji
( kupna-sprzedaży) bez licytacji po określonej cenie; zaś cena uzyskana w toku
licytacji
z tytułu zbycia przedmiotu wystawionego przez Wystawiającego stanowi darowiznę
na rzecz Fundacji na realizację jej celów statutowych. Forma Bazarku, spośród
określonych w zdaniu poprzednim, dla każdej z aukcji musi zostać określona przed
jej rozpoczęciem.
2. Oferty przebijane są o pełne złote polskie. Każdy Uczestnik może wielokrotnie
podbijać cenę w tej samej licytacji.
3. Zwycięzca licytacji zostanie powiadomiony o zwycięstwie za pośrednictwem
wiadomości elektronicznej na wskazany adres e-mail, w której zostaną zawarte także
szczegóły dotyczące płatności.

4. Uczestnik może brać udział w dowolnej ilości Licytacji/Bazarków w tym samym
czasie.
OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
§6
1. Darczyńca, wystawiający przedmiot zobowiązany jest do przekazania
przedstawicielom Fundacji za pomocą wiadomości prywatnej następujących
informacji:
➢ zdjęcie przedmiotu wraz z opisem;
➢ podanie ceny wywoławczej do licytacji lub wartości przedmiotu za którą
dokona zbycia tego przedmiotu bez licytacji;
➢ zaznaczenie kto pokrywa koszty przesyłkę wraz z jej kwotą
obowiązującą na terenie Polski,
➢ zaznaczenie czy wyraża zgodę na przesłanie wystawionego przedmiotu
poza granice Polski i kto ponosi koszty przesyłki.
2. Darczyńca ponosi odpowiedzialność za zgodność opisu z produktem.
3. Wystawiający wystawiając rzecz do licytacji oświadcza, że wystawia rzeczy
należące do niego i nie są obciążone prawami osób trzecich.
4. Wystawiający przedmiot dokonuje przekazania lub wysyłki dopiero gdy otrzyma od
Fundacji potwierdzenie przekazania darowizny i zobowiązuje się tego dokonać w
terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania informacji od Fundacji.
5. W przekazywaniu przedmiotów Fundacja nie uczestniczy i nie ponosi
odpowiedzialności za jej przebieg.
6. Wystawiający przedmiot decyduje, kto ponosi koszt wysyłki przedmiotu. Jeśli
ponosi je kupujący, wystawiający powinien poinformować, jaka jest jej forma i jej
maksymalny koszt.
7. Zwycięzcy aukcji, proszeni są o uiszczanie opłaty, która stanowi darowiznę,
przelewem na wskazane konto Fundacji lub za
pośrednictwem Serwisu
pośrednictwa finansowego PayU, w kwocie równej wylicytowanej, zaś ewentualnych
kosztów wysyłki na konto wystawiającego.
8. Zwycięzca licytacji zobowiązany jest w ciągu 5 dni wpłacić wylicytowaną kwotę na
konto Bankowe Fundacji, a tytuł przelewu będzie podany w wiadomości prywatnej,
którą otrzyma zwycięzca od przedstawiciela Fundacji.
9. Uczestnik, naruszający zasady niniejszego Regulaminu może zostać usunięty z
serwisu lub zablokowany.
POSTANOWIE NIA KOŃCOWE
§7
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Użytkowników.
3. Dane osobowe Uczestników licytacji będą przetwarzane zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.
4. Administrator ma prawo do odmowy wystawienia przedmiotu w ramach Bazarku,
który jest niezgodny z niniejszym Regulaminem, bądź którego wystawienie może
działać na szkodę Fundacji.
5. Fundacja ma prawo nadzoru nad sposobem prowadzenia aukcji na jego rzecz
oraz wnioskowania wprowadzenia zmian w regulaminie Bazarku.
6. Ogłoszenia, które nie spełniają wymogów regulaminu będą usuwane przez
Administratora.
7. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedostarczenie przedmiotu
i próby oszustwa.

