Pravidla online aukce
1. Pořadatel aukce
Benefiční aukci pořádá Hospic sv. Štěpána, z. s. IČO: 65081374, se sídlem Rybářské náměstí
662/4, 412 01 Litoměřice (dále jen „dražebník) a to za účelem získání finančních prostředků
ve formě darů pro financování své hlavní činnosti, tj. poskytování paliativní péče. Za tímto
účelem budou v rámci benefiční aukce prodávána umělecká díla, která dražebník získal od
svých dárců. Dané umělecké dílo bude jako výrazů díků prodáno tomu účastníkovi aukce
(dražiteli), který v rámci aukce daného díla poskytne nejvyšší dar.
2. Registrace do online aukce
Registrace na www.aukce.prohospic.cz je nutná pro všechny, kteří chtějí dražit. Všichni
registrovaní budou vyzváni k ověření identity zasláním autorizačního kódu, který obdrží
formou SMS na telefonní číslo, které jste zadali do registračního formuláře.
Do online aukce se mohou zaregistrovat osoby splňující některé z následujících kritérií:



Fyzické osoby starší 18 let a jsou plně svéprávné,
Právnické osoby zapsané v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku.

Poté vám na email zadaný do registračního formuláře přijde potvrzovací email o úspěšné
registraci.
Vyplněním a odesláním registrace dává dražitel souhlas se shromažďováním a zpracováním
svých osobních údajů zadaných při registraci, a to za podmínek uvedených v příloze „Pravidla
ochrany osobních údajů“.
Informace ke své registraci, možnost změnit heslo a další najdete pro přihlášení do systému
pod odkazem „Můj účet“.
3. Předměty aukce
Předměty, které se draží v online aukci, jsou umístěna pod odkazem
http://www.onlineaukce.prohospic.cz
U každého draženého předmětu jsou uvedeny jeho specifikace a doplňující informace (např.
doporučeno osobní převzetí) a výše aktuální ceny.
Dražený předmět nelze vydražit za vyvolávací cenu.
Po rozkliknutí je u každého předmětu uvedena aktuální cena a minimální výše příhozu.
Minimální výše příhozu musí být dodržena, případně libovolně navýšena. Učiněný příhoz /
okamžitá dražební cena bude okamžitě zveřejněn na webu dražebníka (v rámci online aukce).
Překonání příhozu bude účastník online aukce informován e-mailem zadaným při registraci do
aukce.
Dražebník si vyhrazuje právo dohledu nad řádným průběhem online aukce a právo
neakceptovat učiněný příhoz v případě pochybností o serióznosti příhozu.
Zadané příhozy jsou závazné.
4. Konec aukce

Online aukce bude ukončena 26. září ve 20:00 hodin. Po tomto čase bude aukce prodloužena
pouze u těch předmětů, kde bude stále probíhat aktivní přihazování a to maximálně o 2
hodiny.
Každým překonaným příhozem se konec aukce u jednotlivého draženého předmětu
prodlužuje o 5 minut, max. však o 2 hodiny.
Vydražená cena předmětu je konečná. Hospic sv. Štěpána, z. s. není plátcem DPH.
Dražitel, jehož příhoz bude v době konce aukce nejvyšší, se stává dárcem Hospice sv. Štěpána
a částka, za kterou předmět vydražil, se stává darem pro Hospic sv. Štěpána.
5. Platební a administrativní část
Vydražené předměty lze uhradit nejpozději do 4. 10., a to:


hotově v kanceláři Hospic sv. Štěpána; A to pouze po předchozí domluvě s paní
Skřivánkovou na čísle 416733185-7; nebo na emailu sekretariat@hospiclitomerice.cz




převodem na účet číslo 1002334359/0800, VS je číslo dražitele;
platební kartou přes odkaz na portál DARUJME.CZ.

Tyto pokyny obdrží dražitel emailem.
Uhrazením se rozumí připsání platby na účet hospice. Nedojde-li k tomuto datu k úhradě,
předmět zůstává v majetku hospice.
6. Předání díla
Upřednostňujeme osobní převzetí díla v sídle Hospice sv. Štěpána, Rybářské náměstí 662/4,
Litoměřice. A to pouze po předchozí domluvě s paní Skřivánkovou na čísle 416733185-7; nebo
na emailu sekretariat@hospiclitomerice.cz
V případě, že nebude možné osobní převzetí, budou vydražené a řádně uhrazené předměty
zaslány na adresu, kterou dražitel zadal při registraci. Pokud bude požadovat zaslání předmětu
na jinou adresu, je nutné o tom informovat dražebníka na email:
sekretariat@hospiclitomerice.cz. Předměty budou zasílány pouze v rámci ČR.
7. Potvrzení o daru
Potvrzení o daru bude dárci zasláno na začátku roku 2022.

Děkujeme, že jste se rozhodli podpořit náš hospic!

