
 

REGULAMIN LICYTACJI SAMOCHODOWEJ 

w ramach 29. FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 

Powidz 2021 

 

Organizator: Dom Kultury w Powidzu 

 

1. Licytacja przeznaczona jest dla osób, które w dniu 31 stycznia 2021 roku przyjadą na teren 

licytacji samochodem. 

 

2. Licytacja odbywać się będzie w dniu 31 stycznia o godz. 14:30 

 

3. Uczestnicy licytacji nie mogą opuszczać swoich aut. 

 

4. Miejscem licytacji będzie parking przy Domu Kultury w Powidzu, ul. Park Powstańców 

Wielkopolskich 25 

 

5. Lista dostępnych gadżetów do licytacji będzie udostępniona na profilu facebook Domu 

Kultury w Powidzu i Partnerów: m.in. Biblioteki Publicznej w Powidzu.  

 

6. Każdy uczestnik otrzyma od Domu Kultury w Powidzu serduszko do licytacji. Osoby 

zainteresowane licytacją danego przedmiotu sygnalizują deklarowaną kwotę poprzez 

wyciągnięcie serduszka przez szybę swego auta i podanie ceny, którą oferują.  

 

7. Dom Kultury w Powidzu nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne zgromadzenia, tzn. 

osoby spacerujące, czy też przechodnie wchodzące i przebywające na wyznaczonym terenie 

licytacji (parking Domu Kultury).  

 

8. Niniejszy regulamin jest zamieszczony przed wszystkimi wejściami na parking, dlatego też 

każdy kto wchodzi na teren licytacji jest zobowiązany go przestrzegać, a także zaakceptować 

jego postanowienia. 

 

9. Zgodnie z obowiązującymi obecnie obostrzeniami związanymi z COVID – 19, osoby biorące 

udział w licytacji uczestniczą w niej na własną odpowiedzialność i zobowiązują się do 

przestrzegania zasad sanitarno – epidemiologicznych, a także oświadczają iż wiedzą, że udział 

w imprezie może wiązać się z ryzykiem zarażenia wirusem SARS-Cov 2 (koronawirus) i nie 

będą wnosić skarg i zażaleń na Organizatorów. 

 

10. Uczestnicy licytacji oświadczają, iż wg ich najlepszej wiedzy nie są na kwarantannie, nie 

mieli kontaktu z osobami zarażonymi COVID-19 oraz nie posiadają objawów (kaszel, 

gorączka, ból mięśni itp.) charakterystycznych dla wirusa COVID-19. 

 

11. Uczestnicy licytacji wyrażają zgodę na zbadanie temperatury ciała przez obsługę wydarzenia.  

 

12. Osoby uczestniczące w licytacji wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, 

wizerunku na fb Domu Kultury i jego Partnerów, prasie i portalach internetowych. 

 

13. Za zdarzenia losowe (stłuczka, zarysowanie pojazdu itp.) organizator nie ponosi 

odpowiedzialności. 

 

14. Uczestnictwo w  licytacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu i 

jego postanowień. 

 


