
Aukcja dzieł sztuki ASP+UA 

Regulamin aukcji realizowanej przez Fundację „Graceland” w dniu 25 kwietnia 2022 roku 

na rzecz studentek z ukraińskich uczelni artystycznych kontynuujących naukę  

w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 

 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Przystąpienie do Aukcji jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń treści niniejszego dokumentu.  

2. Organizatorem aukcji jest Fundacja „Graceland”, z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, KRS 0000649516. 

3. Przedmiotem aukcji są dzieła wskazane w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo    

    wycofania każdej z prac z wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu z licytacji, bez wskazywania  

    uzasadnienia. 

4. Całkowity dochód uzyskany z aukcji zostanie przeznaczony na pomoc humanitarną dla ukraińskich studentek  

    kontynuujących edukację w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. 

 

§ 2 PRZEBIEG AUKCJI  

1. Aukcja odbędzie się 25 kwietnia 2022 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach jako  

    wydarzenie towarzyszące Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu. Aukcja rozpocznie się o godz. 21:30    

    podczas bankietu VIP na scenie B w Sali Balowej B i C.  

2. Przed przystąpieniem do licytacji, prowadzący przedstawia Uczestnikom warunki licytacji.  

3. Podawane ceny są informacjami jawnymi, dostępnymi przez cały czas trwania licytacji dla każdego   

    uczestnika. Licytacja odbywa się ustnie.  

4. Uczestnik, który do momentu zakończenia licytacji złożył najwyższą ofertę wygrywa licytację („Zwycięzca”). 

5. Zwycięzca niezwłocznie po zakończeniu licytacji składa „Oświadczenie Zwycięzcy Aukcji” będące Załącznikiem  

    nr 2 do Regulaminu. 

6. Zwycięzca aukcji zobowiązany jest do wpłaty zadeklarowanej kwoty w nieprzekraczalnym terminie do 2 dni.  

     Za moment dokonania płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora.  

7. Wpłaty należy dokonać na rachunek Fundacji: 15 1750 0012 0000 0000 3575 9174 prowadzony w walucie  
    PLN z opisem „Aukcja dzieł sztuki – pomoc humanitarna dla studentek z Ukrainy”. 

8. Wydanie przedmiotu licytacji Zwycięzcy Aukcji nastąpi bezpośrednio po wpłaceniu kwoty licytacji lub za  

    okazaniem dowodu wpłaty w terminie do 10 dni roboczych po dokonaniu wpłaty. 

 

§ 3 DANE OSOBOWE  

1. Informację o zasadach przetwarzania danych osobowych zawiera Załącznik nr 3 do Regulaminu.  

 

 



Załącznik nr 1  

Lista dzieł 

 

Jakub Adamek, Hotel, płótno, olej, 80×120 cm 

Marcin Białas, Na dachu bloku 6, akwaforta, sucha igła, mezzotinta, 68×87 cm 

Zbigniew Blukacz, W zieleni, płótno, 70×100 cm 

Józef Budka, Dla El Labrador, litografia, 80,5×58 cm 

Kazimierz Cieślik, Salome z głową Arystotelesa, olej, płótno, 100×100 cm 

Grzegorz Hańderek, Moduł 05, intaglio, 70×70 cm 

Jolanta Jastrząb, Ślad, akryl, 25×35 cm 

Janusz Karbowniczek, Seans spirytystyczny, olej, płótno, 100×120 cm 

Piotr Kossakowski, Bez twarzy, akryl, płótno, 60×60 cm 

Maciej Linttner, Faktyczniemożenie, olej, płótno, 100×70 cm 

Michał Minor, Czego uszy nie widzą tego oczy nie słyszą, olej, płótno, 120×100 cm 

Jacek Rykała, Okno na podwórze, olej, płótno, 39×102 cm 

Jan Szmatloch, Dla MH III, akwaforta, 9×7 cm, Dla MH IV, akwaforta, 9×7 cm, Dla MH V, akwaforta, 9×7 cm 

Andrzej Tobis, Gablotka, szafka oszklona z cyklu A–Z Gabloty edukacyjne, fotografia, 51,8×36,8 cm 

Ireneusz Walczak, Unknow, olej, akryl, płótno, 130×90 cm 

Miłosz Wnukowski, Czaszka, olej, płótno, 140×160 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2  

Oświadczenie Zwycięzcy Aukcji ASP+UA, 25 kwietnia 2022 r.   

 

Tytuł i autor wylicytowanej pracy 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Zwycięzca Aukcji (imię i nazwisko lub nazwa firmy oraz NIP)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adres mailowy ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefon …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wylicytowana kwota ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ja niżej podpisany/a: 

[   ] potwierdzam odbiór przedmiotu Aukcji  

[   ] odbiorę dzieło w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 

[   ] proszę o przekazanie wylicytowanego dzieła na adres ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

jednocześnie deklaruję, że: 

[   ] przekazuję należność gotówką 

[   ] przekazuję należność za pomocą karty płatniczej 

[   ] zobowiązuję się do wpłaty należności za wylicytowane dzieło do dnia …………………………………….. 2022 r.  

na rachunek bankowy Fundacji 15 1750 0012 0000 0000 3575 9174 tytułem: „Aukcja dzieł sztuki – pomoc 

humanitarna dla studentek z Ukrainy” 

 

Proszę o wystawienie faktury    TAK [   ]    NIE [   ] 

 

Informacje dodatkowe: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z treścią regulaminu Aukcji.  

 

Dokument sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zwycięzcy Aukcji i Fundacji. 

 

 

 

 

 

Podpis Prezesa Fundacji      Podpis Zwycięzcy Aukcji 

 

 

 



Załącznik nr 3  

 
POLITYKA PRYWATNOŚCI  
 
Realizując wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r., informujemy że Administratorem danych osobowych jest fundacja „Graceland”, z siedzibą  
w Siemianowicach Śląskich, kod pocztowy 41-106, ul. Marcina Watoły 37.  
 
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych do kontaktów, można wycofać wysyłając żądanie  
na adres: info@graceland.org.pl, o ile przetwarzanie danych nie wynika z obowiązku prawnego lub zawartej 
umowy. 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

1. Zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe, które zostały nam przekazane 
dobrowolnie  
w korespondencji mailowej, elektronicznym formularzu kontaktowym, telefonicznie oraz w dokumen-
tach zgłoszeniowych (elektronicznych i papierowych) do udziału w prowadzonych przez nas działa-
niach statutowych. Są to podstawowe dane umożliwiające kontakt z interesariuszem: imię, nazwisko 
oraz adres e-mail lub (opcjonalnie) numer telefonu, a także wszelkie inne dane niezbędne do realizacji 
danej sprawy. 

 
2. Gromadzimy również dane z tytułu odwiedzania strony internetowej lub portali społecznościowych, 

których przekazywanie odbywa się automatycznie – w oparciu o odpowiednie umowy lub regulaminy 
serwisów internetowych. 

 
3. Od osób dokonujących wpłat na rachunki bankowe zbieramy podstawowe dane niezbędne do  

przetworzenia płatności: imię, nazwisko oraz dane dotyczące płatności, takie jak kwota płatności oraz 
numer rachunku bankowego, z którego została dokonana płatność. Dane te są udostępniane przez 
podmioty obsługujące płatności. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do dokonania 
płatności i umożliwienia identyfikacji osoby dokonującej wpłaty. 

 
4. Dostępu do danych udzielamy jedynie osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych 

oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
 

5. Każda osoba, która przekazała fundacji „Graceland” dane osobowe ma prawo do: 
– wycofania zgody w każdym dowolnym momencie (w stosunku do danych przetwarzanych w oparciu  
   o klauzulę zgody), 
– dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych      
   oraz – w przypadku przetwarzania z naruszeniem wymagań prawnych – wniesienia sprzeciwu, 
– otrzymania informacji z tytułu naruszenia oraz  w przypadku stwierdzenia naruszenia – wniesienia    
   skargi i roszczeń z tytułu stwierdzonego naruszenia. 

 
6. Administrator danych nie podejmuje żadnych, mających skutki prawne lub istotnie wpływających na 

osobę, której dane dotyczą, decyzji w oparciu o automatyczne przetwarzanie w tym profilowanie. 
 

7. Każda osoba, która przekazała fundacji „Graceland” dane osobowe ma prawo do kontaktów  
z Administratorem danych w celu realizacji swoich praw, w następujący sposób: 
– pod adresem: „Graceland”, ul. Marcina Watoły 37, 41-106 Siemianowice Śląskie 
– telefonicznie pod numerem telefonu +48 739901891 
– za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@graceland.org.pl 

 


