PRAVILA IN POGOJI JAVNE DOBRODELNE DRAŽBE ROČNO IZDELAN LONG
BOARD by Jakob Hočevar
1. Z udeležbo na javni dobrodelni dražbi ROČNO IZDELAN LONG BOARD by Jakob
Hočevar soglašate z vsemi točkami pravil in pogojev javne dobrodelne dražbe
ROČNO IZDELAN LONG BOARD by Jakob Hočevar.
2. Javno dobrodelno dražbo ROČNO IZDELAN LONG BOARD by Jakob Hočevar
organizira Zveza prijateljev mladine Slovenije, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: ZPMS).
3. ZPMS je v razpisu javne dobrodelne dražbe določil datum, kraj in predmet javne
dobrodelne dražbe in druge podatke v zvezi z javno dražbo.
4. Na dobrodelni dražbi lahko sodelujejo fizične osebe, ki do datuma dražbe dopolnijo
vsaj 18 let in so državljani Republike Slovenije, ter pravne osebe s sedežem v
Republiki Sloveniji. Licitirajo lahko tudi mladoletne osebe, v kolikor pridobijo soglasje
staršev. Starši potem postanejo tudi formalnopravni kupci predmeta dražbe.
5. Izklicna cena za ROČNO IZDELAN LONG BOARD, by Jakob Hočevar je 100 EUR.
6. Celostni znesek dobrodelne dražbe bo namenjen programu TEDEN OTROKA®.
7. Ponudbe, oddane na naslov info@zpms.si, morajo v zadevi sporočila vsebovati
naslov DOBRODELNA DRAŽBA LONG BOARDA, v jedru sporočila pa vse
zahtevane osebne podatke (ime, priimek in/ali naziv podjetja, naslov stalnega
prebivališča ali naslov sedeža podjetja, kontaktno telefonsko številko, elektronski
naslov za obveščanje) ter višino ponujenega zneska.
8. Veljavne bodo vse popolne ponudbe, oddane med 15. 9. 2020 od 12:00 in 29. 9.
2020 do 12:00.
9. Vse zbrane osebne podatke dražiteljev bomo varovali skladno z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo). Vsi zbrani
podatki se bodo uporabili izključno za namen te dobrodelne dražbe.

10. Oddaja ponudb na dražbi je zavezujoče dejanje, oddane ponudbe ni mogoče
umakniti ali preklicati. Najboljši ponudnik je dolžan izlicitiran predmet plačati in
prevzeti. Če tega ne stori, odškodninsko odgovarja organizatorju.
11. Rezultate javne dobrodelne dražbe bomo sproti (dnevno) objavljali na Facebook
ZPMS, upoštevajoč čas prejetja elektronskega sporočila.
12. Končni rezultat javne dobrodelne dražbe bo objavljen na spletni strani www.zpms.si
ter na Facebook strani Zveza prijateljev mladine Slovenije - ZPMS.
13. O zaključku dobrodelne dražbe bomo vse sodelujoče dražitelje obvestili po
elektronski pošti. Tistega, ki bo ponudil najvišji znesek, bomo obvestili posebej
osebno po elektronski pošti in/ali telefonu.
14. Dražbeni predmet se šteje za izklican in prodan ter se izroči tistemu udeležencu
javne dobrodelne dražbe, ki v postopku dražbe ponudi najvišjo kupnino v času
trajanja dražbe, pod pogojem, da je končni kupec to kupnino v celoti nakazal na TRR
Zveze prijateljev mladine Slovenije.
15. Kupec dražbenega predmeta sklene donatorsko pogodbo z Zvezo prijateljev
mladine Slovenije in se z njo zaveže, da bo izklicani znesek nakazal na TRR, v petih
dneh od datuma podpisa donatorske pogodbe.
Podatki za nakazilo so:
•

Prejemnik: Zveza prijateljev mladine Slovenije

•

IBAN: SI56 6100 0000 3512 232

•

BIC: HDELSI22

•

Koda namena: OTHR

•

Namen: DRAŽBA LONG BOARD

•

Sklic: 00 10-2020

16. Kupec lahko prevzame izlecitiran predmet, ko poravna celotno kupnino. Dražba
poteka po načelu videno-kupljeno, zato organizator po dražbi ne sprejema
reklamacij.

17. Dražbeni predmet javne dobrodelne dražbe bo končnemu kupcu predan v prostorih
ZPMS.
18. Za pravna razmerja v zvezi z javno dobrodelno dražbo se uporabi pravo Republike
Slovenije, za vse spore je pristojno sodišče v Ljubljani.
19. Splošni pogoji in pravila se lahko kadarkoli spremenijo, o čemer se dražitelje obvesti
po elektronski pošti oziroma če ni v teku dražbe, se sprememba samo objavi na
spletni strani ZPMS.

Zveza prijateljev mladine Slovenije

