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REGULAMIN AUKCJI  

„KOSZULKA PIŁKARSKIEJ REPREZENTACJI POLSKI DLA TOMASZA GOLLOBA” 

Aukcja charytatywna  
(dalej: „Aukcja”) 

 
I. Postanowienia ogólne. 
 
1.1 Organizator Aukcji. 

Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jana Pestalozziego 3  
(85-095), zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy, 
pod numerem KRS 0000264778, NIP: 554-269-43-84 (dalej: „Organizator”). 

 
1.2 Rodzaj i forma Aukcji.  

Rodzaj Aukcji – charytatywna. 
 

1.3 Formuła i cel aukcji. 
Aukcja polega na licytacji przedmiotu „Koszulka piłkarskiej reprezentacji Polski dla 
Tomasza Golloba” z oryginalnymi autografami piłkarzy. Warunkiem uczestnictwa jest 
ukończenie 18 r.ż. i posiadanie konta na Facebooku. 
Aukcję organizuje Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o., a środki z aukcji wpłyną na konto Fundacji 
Polskiego Związku Motorowego, która uruchomiła specjalne konto dedykowane tylko 
Tomaszowi Gollobowi:  BZ WBK   24 1090 2590 0000 0001 3520 7574 z dopiskiem pomoc 
dla Tomasza Golloba. Posiadaczem licytowanego przedmiotu Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o. 

 
II. Zasady ogólne Aukcji. 
 
1.1 Aukcja polega na umieszczeniu w komentarzu proponowanej kwoty licytacji („Propozycja 

aukcyjna”) na stronie http://www.facebook.com/speedwayekstraliga pod formalnym 

zawiadomieniem Organizatora o Aukcji („Wpis aukcyjny”) we wskazanym tam terminie. 

1.2 Wpisanie przez Uczestnika Propozycji aukcyjnej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez 

Uczestnika niniejszego Regulaminu. 

1.3 Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie 

imienia i nazwiska lub nicka Uczestnika, pod którym występuje w serwisie Facebook.com w 

przypadku wygrania Aukcji. Uczestnik umieszcza Propozycję aukcyjną na stronie 

http://www.facebook.com/speedwayekstraliga na własne ryzyko i we własnym imieniu oraz ponosi 

odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich. 
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III. Czas trwania aukcji i zasady uczestnictwa. 
 

1.1 Aukcja trwa od dnia 23 listopada 2017 roku od godziny 11:30 do dnia 13 grudnia 2017 roku do 

godz. 12:00 na http://www.facebook.com/speedwayekstraliga 

 

1.2 Ogłoszenie Zwycięzcy nastąpi do dnia 14 grudnia 2017 roku na tablicy profilu 

http://www.facebook.com/speedwayekstraliga przy wpisie aukcyjnym. 

1.3 W Aukcji może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zamieszkała na terytorium Polski, która posiada konto 

w serwisie facebook.com. 

1.4 Uczestnictwo w Aukcji ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. 

1.5 Uczestnik, dokonując wpisu aukcyjnego oświadcza jednocześnie, że wyraża zgodę na 

przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem 

i rozstrzygnięciem Konkursu, oraz wydaniem przedmiotu aukcji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Organizator 

może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom. 

1.6 Uczestnik, biorąc udział w Aukcji wyraża zgodę także na opublikowanie swojego imienia i 

nazwiska lub nicka, pod którym występuje w serwisie Facebook.com na stronie 

http://www.facebook.com/speedwayekstraliga. 

1.7 Osoba fizyczna spełniająca kryteria wskazane w pkt. 1.3. niniejszego Regulaminu staje się 

Uczestnikiem Aukcji („Uczestnik”) poprzez umieszczenie proponowanej kwoty, za którą chce 

wylicytować koszulkę w złotych polskich na stronie internetowej 

http://www.facebook.com/speedwayekstraliga i jest identyfikowana za pomocą loginu 

Facebookowego i FB ID. 

1.8 Uczestnik może zamieścić wiele wpisów aukcyjnych w komentarzu pod postem aukcyjnym, aukcję 

wygra ta osoba, która we wskazanym czasie w ramach niniejszego Regulaminu, poda kwotę 

najwyższą i spełni warunki regulaminowe. 

1.9 Data i godzina wpisu aukcyjnego są rejestrowane przez portal Facebook.com. 

2.0 Wpisy aukcyjne zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, erotyczne, niecenzuralne, 

ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające 

godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych lub naruszające czyjeś 

prawa autorskie zostaną usunięte przez moderatorów. 

2.1 Informację o wygranej Uczestnik otrzyma za pomocą komentarza od Organizatora w odpowiedzi 

na wpis aukcyjny. Jednocześnie Uczestnik zostanie poproszony o kontakt z Organizatorem za pomocą 
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wiadomości prywatnej na stronie internetowej http://www.facebook.com/speedwayekstraliga  do 

dnia 14 grudnia 2017 roku do godziny 12:00. 

2.2 Zwycięzca aukcji otrzyma licytowany przedmiot poprzez wysłanie go (przesyłka kurierska) przez 
Organizatora na wskazany przez zwycięzcę adres, po dokonaniu przelewu na wylicytowaną kwotę na 

nr konta BZ WBK 24 1090 2590 0000 0001 3520 7574 z dopiskiem pomoc dla Tomasza 
Golloba. 
 
2.3. Minimalna kwota, od której rozpocznie się aukcja to 1000 zł. 
 

2.4 Organizator informuje, że Aukcja nie jest w żadnym zakresie sponsorowana, wspierana, 

administrowana, ani stowarzyszona z portalem www.facebook.com. Facebook jest znakiem 

towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. 

California Ave, PaloAlto CA 94 304. Informacje podawane przez uczestników Aukcji są informacjami 

podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane 

wyłącznie w celu przeprowadzenia Aukcji przez Organizatora. 

2.5 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Aukcji wynikających z nadużyć ze 

strony Uczestników, w tym w szczególności złamania przez Uczestników zasad Regulaminu Aukcji 

Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć (zdyskwalifikować) danego Uczestnika informując o 

tym Uczestnika poprzez wysłanie wiadomości wraz z uzasadnieniem. 

2.6 Niniejsza Aukcja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 471 z póz. zm.). 

IV. Postepowanie reklamacyjne. 
1.1 Reklamacje dotycząc spraw związanych z Aukcją należy składać na piśmie do Organizatora, w 

terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników, bezpośrednio w siedzibie Organizatora (decyduje data 

doręczenia), pocztą elektroniczną na adres office@speedwayekstraliga.pl (decyduje data wpływu 

wiadomości) lub przesyłką poleconą przesłaną na jego adres wskazany w Regulaminie (decyduje data 

stempla pocztowego). 

1.2 Reklamacje doręczone lub przesłane po upływie terminu określonego w ust. 2.5 powyżej nie będą 

rozpatrywane przez Organizatora. 

1.3 Reklamacje powinny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające 

Organizatorowi udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji i 

uzasadnienie reklamacji. 

1.4 Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
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