REGULAMIN LICYTACJI KOLACJI
1. Organizatorem licytacji jest Stowarzyszenie Akademickie MagPress, wydawca
Niezależnego Miesięcznika Studentów MAGIEL (dalej jako: Organizator).
2. Za licytację odpowiedzialna jest wicekoordynator XI Edycji Świątecznego Koncertu
SGH - Elwira Szczęsna, dostępna pod numerem telefonu 796-704-417 oraz adresem
mailowym elwira.szczesna@swiatecznie.org
3. Licytacja odbywa się poprzez udzielanie komentarzy na stronie licytacji kolacji za
pomocą wtyczki portalu Facebook.
4. Przedmiotem licytacji jest kolacja ze studentem (dalej jako: Student).
5. Udzielenie komentarza na stronie licytacji kolacji za pomocą wtyczki portalu
Facebook wiąże się z akceptacją tego regulaminu.
6. Cena wywoławcza wynosi 70 zł. Minimalne przebicie wynosi 10 zł.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisy umieszczone w komentarzach na
stronie licytacji kolacji.
8. Stowarzyszenie Akademickie MagPress zastrzega sobie prawo do niepublikowania
materiałów bądź usuwania ich, jeżeli materiały te miałyby być w jakikolwiek sposób
obraźliwe lub godzące w dobre imię danej osoby.
9. Licytacje trwają od 14 grudnia 2017 od godziny 20:00 do 21 grudnia 2017 do godziny
23:59.
10. Udzielenie komentarza z wpisaną kwotą jest wiążące - w ten sposób uczestnik
zobowiązuje się do wpłacenia wskazanej kwoty w razie wygranej.
11. Zwycięzcą licytacji jest osoba, która na koniec licytacji zaproponowała kwotę
najwyższą oraz została zaakceptowana przez osobę licytowaną. W przypadku braku
akceptacji zwycięzcy przez osobę, z którą kolacja jest licytowana, powyższa
procedura odnosi się w stosunku do osoby, która podała kolejną najwyższą kwotę.
Procedurę tę można zastosować tylko raz.
12. Ogłoszenie zwycięzcy licytacji następuje poprzez prywatny kontakt ze Zwycięzcą za
pośrednictwem serwisu Facebook, ewentualnie drogą telefoniczną lub mailową.
13. Zwycięzca licytacji zobowiązany jest do wpłaty zadeklarowanej przez siebie kwoty w
terminie 14 dni od ogłoszenia jego wygranej. Kwota wpłacana jest w postaci
darowizny bezpośrednio na konto Fundacji “Akogo?”: BZ WBK 02 1090 1056 0000
0000 0612 1000
14. Zwycięzca licytacji zobowiązany jest do odebrania vouchera do 19 stycznia 2018. W
przeciwnym wypadku licytację wygrywa osoba, która podała kolejną najwyższą
kwotę.
15. Student, z którym kolacja jest licytowana, ma obowiązek umieścić na swojej tablicy
na Facebooku krótką wzmiankę o odbytej kolacji. Musi ona zawierać zdjęcie,
informację, gdzie kolacja się odbyła i link do strony restauracji.
16. Student, z którym kolacja jest licytowana, zobowiązany jest również do napisania
krótkiej recenzji na stronie lub fanpage’u restauracji.
17. W kwestiach spornych, interpretacji zapisów regulaminu dokonuje Organizator.

