
REGULAMIN GRUPY LICYTACYJNEJ  

Grupa licytacyjna BOHATEROWIE MACIUSIA dla Filipka - Walka z SMA poświęcona jest 

zbiórce pieniędzy dla Filipa Cholewy, chorego na SMA-rdzeniowy zanik mięśni. 

 

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYSTAWIENIA RZECZY NA LICYTACJĘ 
1. Przedmioty na licytacje może przekazać każdy. 

2. Oferty swoich przedmiotów można umieścić samodzielnie lub poprosić o pomoc 

administratorów. 

3. Każdy przedmiot/usługa przed pojawieniem się na licytacji wymaga zatwierdzenia przez 

administratorów. 

4. Na licytację można wystawiać wszelkiego rodzaju przedmioty/usługi oprócz lekarstw, 

zwierząt, używek, wyrobów tytoniowych oraz alkoholi (z wyjątkiem w celach 

kolekcjonerskich). 

5. Wystawiamy licytacje na 2/3 dni lub w przypadku licytacji specjalnej z ceną wywoławczą 

minimum 300zł na 5 dni. 

6. W ogłoszeniu należy umieścić: 

- zdjęcie wystawianego przedmiotu, 

- opis oferty, 

- cenę wywoławczą, 

- datę i godzinę zakończenia licytacji, przy czym godziną zakończenia licytacji jest zawsze 

godz. 20:00, 

- sposób odbioru: jeśli osobisty to należy podać lokalizację, jeżeli wysyłka to kto ponosi koszt 

wysyłki darczyńca czy zwycięzca licytacji. 

PRZYKŁADOWY WZÓR 
Nazwa: ............... 

Cena wywoławcza: ......... zł 

Koniec licytacji: .......... 2021r. godz. 20:00 

Opis: ........................ 

Opcje wysyłki: odbiór osobisty w ............... lub/i wysyłka na koszt kupującego/sprzedającego 

7. W przypadku braku ofert kupna wystawionej licytacji po jej zakończeniu, administratorzy 

informują o zaistniałym fakcie i przenoszą go do tematu postu: PROSZĘ USUŃ POST I 

WYSTAW PONOWNIE. 

8. W przypadku wygranej licytacji administratorzy informują kto wygrał (najwyższa oferta 

musi być do dnia zakończenia licytacji do godziny 20:00), proszą o opłacenie wygranego 

przedmiotu do 48h i skontaktowanie się wygranego z wystawiającym w celu ustalenia zasad 

odbioru przedmiotu. Po opłaceniu licytacji post zostaje umieszczony w temacie: 

OPŁACONE LICYTACJE. 

9. W przypadku nieopłacenia przez wygrywającego wylicytowanego przedmiotu/usługi do 

48h prosimy osobę wystawiającą o kontakt z administratorem (Artur Biskup). 

10. Po sfinalizowaniu licytacji (opłacenie i przekazanie przedmiotu) serdecznie prosimy o 

usuniecie postu. 

11. Jeżeli licytacja nie zostanie zakończona przez administratora do końca danego dnia 

prosimy poinformować administratorów o tym fakcie w wiadomości prywatnej. 

 

II INFORMACJE DLA OSÓB LICYTUJĄCYCH 
12. W licytacjach mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie. 

13. Minimalna kwota podbijania licytacji to 5zł. 

14. Licytację wygrywa najwyższa oferta złożona do dnia zakończenia licytacji równo o 20:00 

(liczy się najwyższa oferta wskazana na komputerze na godzinę 20:00) 



15. Wygrałeś licytację? GRATULACJE . Czekaj proszę na potwierdzenie tego faktu przez 

administratora, a następnie postępuj według wskazówek: 

- Opłać wylicytowaną rzecz do 48h od daty zakończenia licytacji na podany przez 

administratora link https://www.siepomaga.pl/licytacje-dlafilipka (zachęcamy do rozbicia 

wpłaty na kilka mniejszych w celu podbicia Filipka w rankingu na siepomaga.pl). Prosimy 

aby każdą wpłatę podpisywać swoim imieniem i nazwiskiem lub nazwa z Facebooka wraz z 

nazwą wylicytowanego przedmiotu/usługi, następnie wklejenie w komentarzu pod wygranym 

przedmiotem linki do wszystkich wpłat. 

Mała podpowiedz jak wygenerować potwierdzenie wpłaty:  
a) po opłaceniu licytacji kliknij „zobacz swoja wpłatę”, 

b) kliknij udostępnij, 

c) kliknij kopiuj, 

d) wklej link w komentarzu pod postem licytacyjnym. 

- Skontaktuj się z wystawiającym w celu ustalenia sposoby przekazania wylicytowanej 

rzeczy. 

- Ciesz się wygranym przedmiotem i faktem pomocy Filipkowi  

 

III POMAGANIE PRZEZ LAJKOWANIE 
16. Minimalna kwota za like to 50 groszy. 

17. Prosimy w opisie podać informację o ilości like na dany moment i limicie możliwym do 

osiągnięcia. 

18. W przypadku osiągnięcia limitu administratorzy licytacji skontaktują się w celu 

rozliczenia. 

 

IV LICYTACJE PRZEPISY/RÓŻNE OFERTY 
19. Na licytacje bezterminowe można wystawiać przepisy/kolorowanki w pdf/e-booki itp. 

20. W opisie prosimy o informację, jaką kwotę należy wpłacić oraz na jaką skarbonkę. 

21. Warunkiem przekazania przedmiotu jest link z wpłaty w komentarzu do danego postu 

 

V INFORMACJE KOŃCOWE 
22. Prosimy o przemyślane oferty (zarówno przez Darczyńców, jak i Kupujących), rozważny 

udział w licytacjach i stosowanie się do powyższych zasad. 

23. Administratorzy w kwestiach spornych służą mediacją, ale nie ponoszą bezpośredniej 

odpowiedzialności za nieporozumienia na linii Darczyńca-Kupujący. 

24. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wystawione przedmioty i ich wysyłkę. 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.siepomaga.pl%2Flicytacje-dlafilipka%3Ffbclid%3DIwAR3kIuO2sfckTK_6Zyx5UvNyKlMrRMgW0e9jA-uQgefHg_LQxf6mfBDAJFU&h=AT1GUqMhvCbw5RUaKNR-BYLaadO_ydP712Gzmq5jz4KUvmEbb80-xPsTnlfyNhu3C6BCfqPXeROZAFSFBeSeE1iI8bdh7FCm63axTgLuUyB9Gsu71gf0cYaXYhURtKoBueL5&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2cNp0VCvpWqRhpcXCNWjvbcHAbaQA18Fdnqo0G46a3Y0tYWjJYl0urwZG806CXks07gDi46SSa8iMqVGsKC5B_13hGqasA6qRVeEwYoT4kebKQrRLcKXpOgyhDJuGfa5ygR-enBsEA-ygPGBfNIC15VYuHgUtqbHM

