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R E G U L A M I N 
 

licytacji telefonicznej wpłat najbardziej hojnych darczyńców podczas 

21. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

 
13 stycznia 2013 r. 

 

Regulamin dotyczy, organizowanej przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

licytacji wpłat najbardziej hojnych darczyńców - przeznaczonych na cel 21. Finału Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy tj. dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej 

seniorów. Uczestnicy licytacji – najhojniejsi darczyńcy otrzymają nagrody w postaci:  

 

 100 złotych serduszek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wykonanych przez 

Mennicę Polską z okazji 21. Finału WOŚP 

 100 złotych kart telefonicznych, wykonanych przez PLAY z okazji 21. Finału WOŚP. 

 

1. Licytacja telefoniczna wpłat najbardziej hojnych darczyńców w trakcie 21. Finału 

Wielkiej Orkiestry odbędzie się w dniu 13 stycznia 2013 roku, w studio Telewizji w 

którym będzie sztab główny 21. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

 

2. W licytacji mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, firmy reprezentowane przez 

właściciela lub jego pełnomocnika oraz osoby prawne – reprezentowane zgodnie z KRS 

lub przez odpowiednio upoważnionego pełnomocnika. 

 

3. Rejestr osób i firm biorących udział w licytacji wpłat najbardziej hojnych darczyńców 

będzie uruchomiony o godzinie 09:00 w dniu 13 stycznia 2013 r. i będzie prowadzony do 

godz. 21:30. Zgłoszenia do udziału w licytacji przyjmowane będą za pośrednictwem 

Internetu pod adresem http://licytacja.wosp.org.pl, oraz telefonicznie pod numerem 

podanym do publicznej wiadomości na stronach internetowych Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy (www.wosp.org.pl) oraz na antenie TV w trakcie transmisji z 21. 

Finału WOŚP. Osoba zgłaszająca chęć wzięcia udziału w licytacji wpłat najbardziej 

hojnych darczyńców na rzecz Fundacji powinna wskazać, którym z przedmiotów nagród 

jest zainteresowana. 

 

4. Warunkiem wpisania do rejestru uczestników licytacji jest podanie wszystkich danych 

zgodnie z formularzem rejestracji w Internecie lub tych, o które poprosi Operator. 

 

5. Każdy zgłaszający się uczestnik licytacji może wybrać dla siebie pseudonim lub nazwę 

pod którą będzie przez cały czas trwania licytacji występowała zgłoszona osoba lub firma. 

Operator obowiązany jest używać publicznie wyłącznie zgłoszonego pseudonimu lub 

nazwy.  
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6. Organizator licytacji wpłat najbardziej hojnych darczyńców oraz wszystkie osoby 

związane z jej obsługą zobowiązane są do utrzymania w całkowitej tajemnicy wszystkich 

zgłoszonych danych osobowych oraz danych firm biorących udział w licytacji, z 

zastrzeżeniem pkt. 21. 

 

7. Zgłoszenie się do rejestru osób biorących udział w licytacji wpłat jest przystąpieniem do 

licytacji.  

 

Przystąpienie do licytacji, w której nagrodą honorową będzie złote serduszko WOŚP jest 

równoczesnym zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu i bezwarunkowym 

zobowiązaniem się osób, które pod względem wysokości zgłoszonych wpłat, zajęły 

pierwszych 100 miejsc - do wpłacenia pełnej zgłoszonej w czasie licytacji kwoty.  

 

Przystąpienie do licytacji, w której nagrodą honorową będzie złota karta telefoniczna jest 

równoczesnym zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu i bezwarunkowym 

zobowiązaniem się osób, które pod względem wysokości zgłoszonych wpłat, zajęły 

pierwszych 100 miejsc - do wpłacenia pełnej zgłoszonej w czasie licytacji kwoty. 

 

 

8. Deklarowane wpłaty najbardziej hojnych darczyńców na rzecz Fundacji zgłaszamy za 

pośrednictwem Internetu lub telefonicznie, pod specjalnie w dniu Finału uruchomionym 

numerem telefonu, podanym na antenie telewizyjnej w czasie transmisji Finału. 

 

9. Każdy uczestnik licytacji wpłat najbardziej hojnych darczyńców zobowiązany jest podać 

swój adres stałego zameldowania, adres do korespondencji (na który wysyłane będą 

wszystkie pisemne informacje związane z licytacją) a także stacjonarny (w miarę 

możliwości) lub komórkowy kontakt telefoniczny i adres e-mail, oraz dodatkowo, na 

prośbę operatora, miejsce pobytu, w  którym będzie osiągalny w dniu licytacji. Wszystkie 

adresy powinny zawierać kod pocztowy. 

 

10. Uczestnik deklarujący w licytacji wpłatę na rzecz Fundacji kwoty 10 000 PLN lub 

większej, zobowiązany jest do udostępnienia – na prośbę operatora - numeru swojej karty 

kredytowej. 

 

11. Główna część licytacji zamknięta zostanie o godzinie 21:00, od tej godziny operatorzy 

zaprzestają przyjmowania zgłoszeń uczestniczenia w licytacji wpłat najbardziej hojnych 

darczyńców. O godzinie 21:30 zamknięta zostanie możliwość podwyższania kwot. 

 

12. Około godziny 22:00 rozpocznie się transmitowana na żywo w TV „finałowa licytacja 

wpłat najbardziej hojnych darczyńców” o zajęcie pierwszych pięciu miejsc pod 

względem wysokości wpłat zgłaszanych w darze Fundacji. Do udziału w tej licytacji 

będzie zaproszonych pięciu uczestników, którzy w licytacji zamkniętej o godzinie 21:30 

(patrz pkt. 11) zajmą pierwszych pięć miejsc pod względem wysokości zgłoszonych w 

darze wpłat, za które przewidziana jest nagroda w postaci 5 złotych serduszek oraz 

pierwszych pięć miejsc pod względem wysokości zgłoszonych w darze wpłat, za które 

przewidziana jest nagroda w postaci 5 złotych kart telefonicznych. 
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13. Każdemu uczestnikowi „finałowej licytacji wpłat najbardziej hojnych darczyńców” na 

rzecz Fundacji przydzielony będzie osobisty operator telefoniczny. Cały przebieg 

rozmowy z operatorem będzie na bieżąco rejestrowany.  

 

14. Sygnałem zakończenia „finałowej licytacji wpłat najbardziej hojnych darczyńców” 

będzie zapowiedź prowadzącego licytację, jak długo jeszcze będzie trwała „finałowa 

licytacja”. Po upływie zapowiedzianego czasu prowadzący licytację ma prawo ją 

zamknąć, bez względu na chęć zgłoszenia przez uczestnika „finałowej licytacji” kolejnej 

kwoty. 

 

15. Rezygnacja z „finałowej licytacji” nie jest równoznaczna z unieważnieniem wyników 

licytacji prowadzonej do godziny 21:30. Uczestnik, który zrezygnował z licytacji 

finałowej zobowiązany jest do późniejszego wpłacenia najwyższej zgłoszonej przez siebie 

do godziny 21:30 kwoty.  

 

16. Operator może nie przyjąć zgłoszenia do uczestniczenia w licytacji wpłat najbardziej 

hojnych darczyńców lub zgłoszenia licytowanej kwoty, jeżeli uzna, że to zgłoszenie jest 

dla niego niewiarygodne. O przyczynach odmowy wpisania do rejestru licytujących 

wpłaty najbardziej hojnych darczyńców lub odmowy przyjęcia zgłoszonej kwoty Operator 

nie ma obowiązku informować uczestnika licytacji. 

 

17. W sytuacji zgłoszenia w trakcie licytacji przez kilku uczestników wpłat tej samej 

wysokości, o kolejności miejsc na liście ostatecznej decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

18. Przez cały czas trwania transmisji telewizyjnej z 21. Finału WOŚP, firmy lub osoby 

biorące udział w licytacji wymieniane są z pseudonimu lub nazwy – zgodnie z pkt. 5  

 

19. Osoby, które zgłosiły w licytacji wpłat najbardziej hojnych darczyńców najwyższe kwoty, 

otrzymają pisemne zawiadomienie o numerze miejsca, które zajęli w tej licytacji. Osoby 

te zobowiązane są dokonać wpłaty najwyższej zgłoszonej przez siebie kwoty w terminie 

do dnia 31 stycznia 2013 roku na wskazane konto.  

 

20. Fundacja zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości złotych serduszek i złotych kart 

telefonicznych przeznaczonych na nagrody dla uczestników licytacji wysokości wpłat 

najbardziej hojnych darczyńców prowadzonej w studio TVP w Warszawie, na skutek 

przekazania ich m.in. na nagrody podczas imprez organizowanych przez inne sztaby 

Orkiestry lub ośrodki medialne. Tradycyjnie – także numer 13 serduszka i karty nie 

będzie przedmiotem nagrody, pozostanie on w Fundacji. 

 

21. Złote serduszka i złote karty telefoniczne stanowiące nagrody, wydawane będą po 

przedstawieniu kopii dowodu wpłaty zgłoszonej w licytacji kwoty na konto WOŚP                                    

nr 58 1240 1112 1111 0010 4770 8382 prowadzone w Banku PEKAO SA VIII 

o/Warszawa), w siedzibie Fundacji lub wysyłane są pocztą kurierską na koszt Fundacji, na 

adres korespondencyjny, o ile adres ten wskazuje miejsce znajdujące się na terenie Polski. 

Osoby lub firmy wpłacające na konto Fundacji kwoty zgłoszone w licytacji powinny 

wskazać w przelewie, że tytułem jest: „wpłata najbardziej hojnych darczyńców” 

zgłoszona w licytacji podczas 21. Finału. 
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22. Fundacja zastrzega sobie prawo podania do publicznej wiadomości danych 

uczestniczących w licytacji osób i firm, które do dnia 30 kwietnia 2013 r. nie wpłacą 

zgłoszonej w licytacji kwoty.  

 

23. W przypadku nie wpłacenia w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r. zadeklarowanej w 

licytacji kwoty darowizny, Fundacja zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody w 

postaci złotego serduszka lub złotej karty telefonicznej przeznaczonej dla tej osoby 

innemu darczyńcy, który wesprze cel 21, Finału WOŚP. 

 

24. Wszelkie zapytania w trakcie licytacji wyjaśniać będzie Operator lub przedstawiciel 

organizatora licytacji.  

 

25. Wszelkie zastrzeżenia i uwagi uczestników licytacji wpłat najbardziej hojnych 

darczyńców zgłoszone do Organizatora na piśmie lub za pośrednictwem poczty e-mail 

(pod adresem internet@wosp.org.pl) w ciągu dwóch tygodni od zakończenia licytacji, 

rozpatrzone zostaną w terminie trzech tygodni od momentu ich przyjęcia, a wyjaśnienie 

przesłane będzie w tej samej formie. 

 

 

 

 

 


