PRAVILNIK
Dobrodelna spletna dražba umetniških del, april 2017

1.
Organizator dobrodelne spletne dražbe umetniških del je Slovensko društvo hospic,
Gosposvetska cesta 9, 1000 Ljubljana.
2.
Dražba se bo pričela 16. 4. 2017 ob 10.00 uri in zaključila 26. 4. 2017 ob 22.00 uri. Potekala
bo na Facebook strani organizatorja: https://www.facebook.com/drustvohospic/. Ponudbe,
dane pred ali po navedenima terminoma, ne bodo upoštevane.
3.
Izkupiček dražbe je v celoti namenjen delovanju Slovenskega društva hospic pri izvajanju
programov.
4.
Predmet dražbe so umetniška dela, donirana Slovenskemu društvu hospic, z namenom
podpreti delovanje društva.
5.
Organizator bo 11.4.2017 do 15. ure na Facebook stran Slovensko društvo hospic, v album
Dobrodelna spletna dražba umetniških del, vključil vsa umetniška dela, skupaj s
pripadajočimi opisi.
6.
Dražitelji se za izbrano umetniško delo potegujejo tako, da pod fotografijo želenega dela
navedejo prispevek, ki so ga zanj pripravljeni prispevati. Prispevek ne sme biti nižji od izklicne
cene, hkrati pa se mora višati vsaj za en euro, od predhodno navedene ponudbe.
7.

Najuspešnejši dražitelji bodo po zaključeni licitaciji, 28. aprila 2017, obveščeni o svoji
uspešnosti skupaj z nadaljnjimi navodili o nakazilu prispevka za Slovensko društvo hospic in
prevzemu umetniškega dela.
8.
Najuspešnejši dražitelj je tisti, ki za posamezno umetniško delo ponudi najvišji prispevek.
9.

Najuspešnejši dražitelj mora do 12. maja 2017 svoj prispevek nakazati na TRR organizatorja.
Po nakazilu prispevka se z organizatorjem dogovorijo za način predaje umetniškega dela.
Nakazilo prispevka se izvede na:
Slovensko društvo hospic, Gosposvetska cesta 9, 1000 Ljubljana
TRR (IBAN): SI56 05100-8010047155
Abanka Vipa d.d. (SWIFT ABANSI2X)
Sklic: SI00 161801, Koda namena: CHAR, Namen: Prispevek, dobrodelna dražba
10.
V primeru, da za določeno umetniško delo ni zanimanja, ta ostane pri organizatorju.
11.
Če najuspešnejši dražitelj prispevka ne poravna do 12. maja 2017, se umetniško delo ponudi
naslednjemu najvišjemu dražitelju. Če slednji za izbrano umetniško delo ni več zainteresiran, ta
ostane pri organizatorju.
12.
Organizator jamči za točnost objav ter dosledno izvedbo licitacije.
13.
Organizator ne prevzema odgovornosti za izid spletne dobrodelne dražbe umetniški del v primeru
nepoštenih namenov ali zlorab s strani dražiteljev.
14.
Organizator spletne dražbe si v primeru izrednih okoliščin dovoljuje spremembo teh pravil, o čemer
obvesti vse udeležence spletne dražbe na svoji spletni strani in Facebook strani.

Slovensko društvo hospic
Ljubljana, 10.4.2017

