AUKCJA ŚWIĄTECZNA DZIECI DZIECIOM
na rzecz Stowarzyszenia Łódzkie Hospicjum dla Dzieci –Łupkowa.

9 grudnia 2017 godz.17.00
Galeria ARSA NOVA w Łodzi
ul. Zgierska 4
Regulamin aukcji
1. Przedmiotem aukcji są obiekty przekazane Galerii ARS NOVA przez dzieci z Przedszkoli
Miejskich nr 143 oraz nr 171 w celu zgromadzenia środków na rzecz Stowarzyszenia
Łódzkie Hospicjum dla Dzieci –Łupkowa.
2. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę - aukcjonera.

3. Postąpienie w licytacji (podwyższenie stawki) określa aukcjoner;
dopuszczone są także propozycje licytujących, przy czym proponowana przez licytującego
cena jest równoznaczna z ofertą zakupu i określa poziom dalszej licytacji;
licytujący może złożyć ofertę zakupu e-mailem wskazując licytowany obiekt oraz
maksymalną cenę zakupu ; w tej sytuacji pracownik galerii licytuje w jego imieniu do
granicy wyznaczonej ceną maksymalną;
4. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę, równą lub wyższą od ceny
wywoławczej; Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez
aukcjonera. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu, aukcjoner ma
prawo rozstrzygnąć spór lub ponownie przeprowadzić licytację.
5. Zakończenie licytacji na poziomie lub powyżej ceny wywoławczej oznacza, że umowa
kupna-sprzedaży jest zawarta..
6. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowany obiekt niezwłocznie po zakończeniu
aukcji, nie później niż w ciągu następnych7 dni ;
Przy zakupie obiektów za kwotę powyżej PLN 500.- możliwe jest określenie sposobu i
terminu płatności w drodze indywidualnej umowy cywilnoprawnej pomiędzy Nabywcą a
Galerią.
.
7. Nabywca płaci gotówką lub przelewem na konto Galerii Ars Nova
PKO BP. nr konta 11 1440 1231 0000 0000 0437 7044
z dopiskiem „Aukcja Dzieci Dzieciom” i podaniem nazwiska autora lub opisem obiektu.
8. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na nabywcę w momencie dokonania całej
wpłaty.
9. Nabywca odbiera wylicytowany obiekt osobiście lub zleca dostarczenie obiektu na swój koszt
Galerii.

Osobą upoważnioną do przeprowadzenia aukcji jest właścicielka Galerii ARS NOVA
Tatiana Wojda.
W trakcie aukcji lub tuż po jej zakończeniu osobą uprawnioną do pobrania należności jest
wychowawczyni z Przedszkola Miejskiego nr 143 w Łodzi Pani Ewa Konopka.
Osobami upoważnionymi do pobrania należności i wydania wylicytowanych obiektów o ile płatność
nastąpi w terminie określonym w pkt 6 regulaminu są pracownicy Galerii Ars Nova w Łodzi przy ul.

Zgierskiej 4 w godzinach pracy Galerii pn-pt 12.00-18.00 sb 11.00-15.00; informacja tel: +4842
509100347, +48 504023242, galeria.ars.nova@gmail.com;
Organizatorzy proszą o przyniesienie nakrętek określonych przez Hospicjum:

Zakrętaki
Pragniemy zaprosić wszystkich chętnych do udziału w projekcie „Zostań Super Zakrętakiem”
realizowanego przez Stowarzyszenie „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci”. To ekologiczne
przedsięwzięcie, które dzięki łatwej segregacji odpadów, w postaci zbiórki zakrętek, będzie
wspierać podopiecznych Hospicjum w urzeczywistnianiu ich marzeń.

Formularz przystąpienia do akcji [.pdf]
Jak możesz pomóc?







Przyłącz się do naszej akcji i zostań Super Zakrętakiem.
Zbieraj zakrętki w przedszkolu, szkole, w zakładzie pracy.
Zbieraj zakrętki w domu i przekaż je do wyznaczonych punktów zbiórki.
Zachęcaj swoich najbliższych, przyjaciół i znajomych do zbierania zakrętek i
włączenia się w akcję dla Hospicjum.
Przyłącz się do nas na Facebooku i udostępnij naszą akcję na swoim profilu.
Zostań koordynatorem w swojej okolicy, zgłoś się po materiały promocyjne i
pomóż tworzyć nowe miejsca zbiórki.

Jak to działa?










Zbierasz zakrętki i przynosisz je do jednego z punktów zbiórki. Obecnie siedziba
ŁHdD ul. Nastrojowa 10.
Nasi koordynatorzy dostarczają je do siedziby hospicjum.
Wraz z wolontariuszami przygotowujemy transport zbiorczy do firmy recyklingowej.
Firma recyklingowa przerabia zakrętki na granulat i przekazuje do ponownego
wykorzystania.
Środki pozyskane z zakrętek przeznaczamy na spełnienie marzeń naszych
podopiecznych.
Dzieci zyskują bezcenną pomoc w realizacji ich pragnień.
My otrzymujemy bezcenny uśmiech chorego dziecka.
Środowisko dostaje bezcenną pomoc w walce o zachowanie czystości .
Dzięki akcji pomagamy wdrażać nawyki rozważnego gospodarowania odpadami.

Co zbierać?

Plastikowe zakrętki po:





wodach
sokach, napojach
płynach , szamponach
kawie, herbacie itd.

Możesz zbierać również:





plastikowe zatyczki
opakowania po zabawkach z jajek-niespodzianek
łyżeczki i miarki np. do mleka, syropu
oraz inne elementy plastikowe, które są oznaczone dużymi literami PP, PE, HDPE,
LDPD, najczęściej zamieszczone w trójkącie.

Wszystkie zbierane rzeczy muszą być czyste, pozbawione metalowych elementów
(metalowe sprężynki z dozowników itp.), tekturek uszczelniających (głównie w zakrętkach od
kawy, herbaty), naklejek.

Zakrętaki z naszej paki!






1 kg to ok. 300-500 sztuk zakrętek (zależy to od ich masy)
1 worek 120l to ok. 13-15kg zakrętek
1 tona to ok. 65 worków
1 marzenie to ok. 1 - 3,5 tony zakrętek

Jedna plastikowa zakrętka nie jest w stanie nic zdziałać, ale wrzucona do pojemnika akcji
"Zostań Super Zakrętakiem" staje się cennym wkładem w budowanie i realizację marzeń
pacjentów Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci. Cieszymy się i doceniamy każdą parę rąk. Jedna
osoba średnio jest w stanie zebrać kilka-kilkanaście kilogramów rocznie, ale jeśli połączymy
siły to akcja ma szansę przynieść mnóstwo uśmiechu i radości naszym
podopiecznym. Liczymy na Was i zapraszamy!!! Już dziś zostań Super Bohaterem dla dzieci
z Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci, dołącz do nas i zostań SUPER ZAKRĘTAKIEM!

Rodzaje plastiku – symbole:

