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PRAVILNIK
Dobrodelna spletna dražba Slovenskega društva hospic, junij 2017

1.
Organizator dobrodelne spletne dražbe je Slovensko društvo hospic, Gosposvetska cesta 9,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).
2.
Dražba se prične 12. 6. 2017 ob 10.00 uri in zaključi 21. 6. 2017 ob 22.00 uri. Dražba poteka
na Facebook strani organizatorja: https://www.facebook.com/drustvohospic/, album
Dobrodelna spletna dražba Slovenskega društva hospic, junij 2017. Ponudbe, dane pred ali
po navedenima terminoma, ne bodo upoštevane.
3.
Izkupiček dražbe je v celoti namenjen delovanju programov Slovenskega društva hospic.
4.
Predmet dražbe so predmeti oziroma storitve, podarjene do 9. 6. 2017, Slovenskemu
društvu hospic, z namenom podpreti delovanje društva.
5.
Predmete ali storitev za namen dražbe lahko podari pravna ali fizična oseba (v nadaljevanju
donator), skupaj z:
- naziv predmeta ali storitve,
- opis predmeta ali storitve,
- fotografijo predmeta ali storitve,
- izklicno ceno predmeta ali storitve (ta mora biti nižja od redne prodajne cene),
- kontaktne podatke,
- način predaje predmeta (pošta, osebni prevzem),
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- logotip (če obstaja),
- povezavo do spletne ali Facebook strani.
6.
Organizator, pred pričetkom dražbe, donatorju izda potrdilo o sodelovanju.
7.
Donator sam določi kaj daruje za namen dražbe, skupaj z izklicno ceno, opisom in pogoji
prevzema.
8.
Organizator se zaveže k upoštevanju določil, ki jih predlaga donator.
9.
Donator se zaveže k predaji predlaganega predmeta ali storitve za popolno izvedbo dražbe.
10.
Organizator bo najkasneje do 12.6.2017 do 10. ure objavil seznam donatorjev na spletni
strani www.hospic.si ter Facebook strani Slovensko društvo hospic.
11.
Organizator bo 12.6.2017 do 10. ure na Facebook stran Slovensko društvo hospic, v album
Dobrodelna spletna dražba Slovenskega društva hospic, junij 2017, objavil vse darovane
predmete in storitve, skupaj s pripadajočimi opisi, izklicno ceno, povezavami do spletnih
strani donatorjev ter načinom prevzema.
12.
Dražitelji se za izbran predmet ali storitev potegujejo tako, da pod fotografijo želenega
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.
13.
Dražitelji brez facebook računa se za izbran predmet ali storitev potegujejo tako, da na poštni
naslov pr@hospic.si pošljejo prošnjo, da Slovensko društvo hospic draži v njihovem imenu.
Poleg navedejo izdelek/storitev za katero se potegujejo ter prispevek, ki so ga zanj pripravljeni
prispevati. Prispevek ne sme biti nižji od izklicne cene, hkrati pa se mora višati vsaj za en euro,
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od predhodno navedene ponudbe (znesek predhodno navedene ponudbe dražitelju sporoči
organizator akcije).
14.
Organizator se zaveže, da bo dražitelje, ki dražijo pod imenom Slovenskega društva hospic
redno obveščal o spremembah pri izdelku za katerega se potegujejo.

15.
V dražbi lahko dražitelj sodeluje anonimno. Za anonimno sodelovanje se zbira ponudbe na
pr@hospic.si. Pri podaji ponudbe se upošteva pravila iz 12. točke tega pravilnika.
16.
V primeru anonimnih dražiteljev, bo draženje pod željenim predmetom ali storitvijo
opravljeno v imenu Slovenskega društva hospic.
17.
Najuspešnejši dražitelj oziroma kupec je tisti, ki za posamezni predmet ali storitev v
določenem časovnem obdobju ponudi najvišji prispevek.
18.
V primeru navedbe enakih zneskov prispevka, se upošteva tista, ki je bila dana prej.
19.
Najuspešnejši dražitelji bodo po zaključeni dražbi, do 23. junija 2017, obveščeni o svoji
uspešnosti skupaj z nadaljnjimi navodili o nakazilu prispevka za Slovensko društvo hospic in
prevzemu predmeta oziroma storitve.
20.
Najuspešnejši dražitelj do 30. junija 2017 svoj prispevek nakaže na TRR organizatorja. Po
nakazilu prispevka, organizator donatorjem sporoči nadaljnja navodila za predajo predmeta
oziroma storitve.
Nakazilo prispevka se izvede na:
Slovensko društvo hospic, Gosposvetska cesta 9, 1000 Ljubljana
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TRR (IBAN): SI56 05100-8010047155
Abanka Vipa d.d. (SWIFT ABANSI2X)
Sklic: SI00 161801, Koda namena: CHAR, Namen: Prispevek, dobrodelna dražba
21.
V primeru, da za določen predmet ni zanimanja, ta ostane pri donatorju oziroma pri
organizatorju, v kolikor je donator predmet podaril v last organizatorja, z namenom zbiranja
finančnih sredstev v podporo programov društva.
22.
Če najuspešnejši dražitelj prispevka ne poravna do 30. junija 2017, se predmet ali storitev
ponudi naslednjemu najvišjemu dražitelju. Če slednji za izbran predmet ali storitev ni več
zainteresiran, ta ostane pri donatorju oziroma organizatorju.
23.
Organizator jamči za točnost objav ter dosledno izvedbo licitacije.
24.
Organizator ne prevzema odgovornosti za izid spletne dobrodelne dražbe v primeru
nepoštenih namenov ali zlorab s strani dražiteljev.
25.
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, 30.5.2017

