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Drodzy Państwo,
Przed nami XVII Aukcja Charytatywna  „ziarno SZTUKI — ogród NADZIEI”. Niezwykłe wydarzenie, od lat łączące ludzi dobrej woli z wielu 
różnych środowisk wokół wspólnej idei pomocy chorym na raka. 

Aukcja to wydarzenie o wieloletniej tradycji i wysokiej jakości artystycznej, wspierane przez znanych i cenionych artystów, którzy hojnie 
dzielą się od lat swoją twórczością oraz współtworzone przez znamienite instytucje kultury. W tym trudnym dla wielu z nas roku, na z uwagi 
na panującą pandemię, jesteśmy zmuszeni przenieść aukcję i wystawę do przestrzeni wirtualnej. Aukcja jest dziełem wielu światłych 
osób i fi rm, połączonych miłością do sztuki i głęboko ludzką jakością niesienia pomocy potrzebującym, która w czasie pandemii nabiera 
szczególnej wagi. Dzięki temu szacownemu gronu, połączonemu wspólną ideą, od 16 lat możemy wspomagać naszych Podopiecznych 
w radzeniu sobie z doświadczeniem choroby, docieraniu do źródeł wewnętrznej mocy, powrocie do zdrowia i poprawie jakości życia. 

Od wielu lat również bogate grono licytujących wspiera nasz Integralny Program Zdrowienia, z pełną świadomością przeznaczając coraz 
wyższe kwoty na zakup dzieł sztuki ofi arowanych przez artystów na aukcję. W ten sposób dajecie Państwo wyraz szacunku dla daru serca 
artystów i docenienia ich twórczości, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni. W czasie pandemii osoby chore onkologicznie szczególnie 
potrzebują wsparcia. Odpowiadając na tę potrzebę dajecie Państwo wyraz świadomości, empatii i zrozumienia, co niezwykle doceniamy.

Żyjemy w czasie głębokiej systemowej transformacji, która jak nigdy dotąd dotyczy całej Ziemi i dotyka każdego z nas. Wszyscy jesteśmy 
częścią większej całości i każdy z nas ma swój wkład w to, w jakim społeczeństwie żyjemy i jakie wartości nie tylko głosimy, ale realizujemy 
w codziennym życiu. To jest miarą naszego człowieczeństwa, co właśnie teraz możemy odczuć bardzo wyraźnie. To my współtworzymy 
naszą rzeczywistość.

Jestem niezwykle poruszona widząc, jak przez wszystkie te lata tak wiele osób z różnych środowisk otwiera swoje serca, by wspólnie 
kreować dobro. Głęboko wierzę, że obecny czas, jak każdy kryzys, kryje w sobie szansę, ma ogromną moc, a wybory, jakich teraz 
dokonujemy są znaczące. Wszystkim Państwu pragnę z całego serca podziękować za Wasz wkład we współtworzenie Nowej 
Rzeczywistości, opartej na empatii i szacunku dla drugiego człowieka, wyrażając moją niezmierną wdzięczność. 

Mam nadzieję, że wzorem poprzednich edycji, siedemnasta Aukcja Charytatywna dostarczy Państwu zarówno wielu artystycznych 
uniesień, jak i intensywnych emocji podczas licytacji, przynosząc obfi te owoce, dla dobra Podopiecznych Ogrodu Nadziei. 

Monika Anna Popowicz
założycielka i prezes „Ogrodu Nadziei” 



 1. Natasha Bakovic
 2. Karol Bąk
 3. Dorota Buczkowska
 4. Anastazja Burko-Dziemidziuk
 5. Jolanta Caban
 6. Izabela Chamczyk
 7. Zbigniew Czop
 8. Małgorzata Dawidiuk
 9. Paweł Dąbrowski
10. Jerzy Dmitruk
11. Jerzy Dmitruk
12. Jerzy Dmitruk
13. Magdalena Dobrucka
14. Mariusz Dydo
15. Joanna Gleich
16. Jakub Godziszewski
17. Łukasz Huculak
18. Majid Jammoul
19. Łukasz Jankiewicz
20. Karolina Jarosławska
21. Michał Jędrczak

22. Jolanta Johnsson
23. Andrzej Kalina
24. Sylwia Kalinowska
25. Magdalena Karwowska
26. Tomek Kawiak
27. Grażyna Kilanowicz-Barecka
28. Anna Kłos
29. Dominika Korzeniowska
30. Anna Lewińska
31. Jacek Lipowczan
32. Krzysztof Łozowski
33. Daria Malicka
34. Franciszek Maśluszczak
35. Dariusz Miliński
36. Joanna Mrozowska
37. Teresa Murak
38. Anna Nosowicz Ruiz
39. Witold Ogórkiewicz
40. Jan Pamuła
41. Jan Pamuła
42. Antoni Janusz Pastwa

43. Jan Kanty Pawluśkiewicz
44. Maggie Piu
45. Kamila Płoskoń-Golec
46. Artur Przebindowski
47. Wiesław Rosocha
48. Marek Rużyk
49. Andrzej Rysiński
50. Grzegorz Skrzypek
51. Laura Stocco
52. Dariusz Ślusarski
53. Stanisław Tomalak
54. Michał Warecki
55. Joanna Wiszniewska-Domańska
56. Joanna Wiszniewska-Domańska
57. Joanna Wiszniewska-Domańska
58. Kamila Wojciechowicz-Krauze
59. Dominik Woźniak
60. Mag Woźniak
61. Ewa Zawadzka
62. Artur Zienko
63. Andrzej Żurek

Artyści XVII Aukcji Charytatywnej
na rzecz Fundacji Psychoonkologii i Promocji Zdrowia „Ogród Nadziei”

25 listopada 2020 r.



1Natasha Bakovic (ur. 1986)

Przezroczysta g³êbia nieba, 2018

olej na płótnie
60 x 85 cm
w oprawie



2Karol Bąk (ur. 1959)

CEL, 2020

olej na płótnie
30 x 40 cm
w oprawie



3Dorota
Buczkowska
(ur. 1971)

bez tytu³u, 2019

olej na płótnie
70 x 50 cm



4Anastazja Burko   -Dziemidziuk (ur. 1989)*

Abstrakcja 1, 2019

pastel olejny 
na papierze
70 x 100 cm
w oprawie



5Jolanta Caban (ur. 1962)

B³êkitny sen, 2017

olej na płótnie
80 x 100 cm



6Izabela Chamczyk (ur. 1980)*

B£ÊKIT I, 2018

farba alkidowa 
na płótnie
12 x 14 cm



7Zbigniew
Czop (ur. 1943)

Razem i osobno 
— Unia, 2004

miedzioryt na papierze
19,5 x 22 cm 
(format matrycy)
w oprawie
épreuve d’artiste: E/a II 8

dar Galerii Artemis 
w Krakowie



8Małgorzata Dawidiuk (ur. 1967)

Ikona — cieñ, 2019

technika własna 
mieszana 
na płótnie
40 x 40 cm



9Paweł Dąbrowski (ur. 1974)

Syrenia historia filmowa, 2018

olej na płótnie
89 x 116,5 cm



10Jerzy
Dmitruk 
(ur. 1960)

Scena rodzajowa 
z czu³ym 
kochankiem w tle 
z cyklu 
Czu³y kochanek,
2003–2009

akwaforta z akwatintą
33,5 x 24,5 cm 
(wymiar matrycy)
w oprawie
épreuve d’artiste e/a



11Jerzy Dmitruk (ur. 1960)

Kuchenne schody z cyklu ¯ywot malarza, 2010

akwaforta z akwatintą
15,5 x 19 cm 
(wymiar matrycy)
w oprawie
edycja 17/50



12Jerzy Dmitruk (ur. 1960)

Poeta o œwicie z cyklu ¯ywot malarza, 2006

akwaforta z akwatintą
25 x 33,5 cm 
(wymiar matrycy)
w oprawie
edycja 14/50



13Magdalena Dobrucka (ur. 1951)

Suita, 2017

rzeźba, akryl
18 x 18 cm



14Mariusz Dydo (ur. 1979)

Delta Bear model Black and Gold 44, 2018

ceramika szkliwiona, 
głowa złocona 
24-karatowym złotem
13,5 x 11 x 31,5 cm
opis numeryczny 
60/2019



15Joanna 
Gleich (ur. 1959)

bez tytu³u, 2020

olej na gruntowanym
bardzo starym papierze
81 x 63,2 cm
w oprawie



16Jakub Godziszewski
(ur. 1989)

Gwiazda, 2015

olej i płatki srebra na płótnie
120 x 50 cm



17Łukasz Huculak
(ur. 1977)

Martwa natura,
2018

tempera na papierze
29 x 41 cm



18Majid Jammoul 
(ur. 1948)

Obsesja Wiecznoœci,
2020

rzeźba z brązu, 
postument z granitu
23 x 16 x 6 cm



19Łukasz
Jankiewicz
(ur. 1975)

Wszystko
jest Energi¹, 2020

olej na płótnie
120 x 90 cm



20Karolina Jarosławska (ur. 1977)

Noc, 2016

olej na płótnie
80 x 100 cm



21Michał Jędrczak
(ur. 1955)

Zamek, 2019

olej na płótnie
90 x 60 cm



22Jolanta
Johnsson
(ur. 1955)

Portret podwójny 
1, 1998

grafika, 
technika własna na papierze
66 x 50 cm
w oprawie



23Andrzej Kalina (ur. 1952)

grafika z cyklu Moje miejsce, 2016

linoryt barwny 
dwustronny
70 x 50 cm
w oprawie
odbitka 
autorska E/A



24Sylwia Kalinowska (ur. 1978)

Istniej¹ spotkania g³êbokie jak ocean,
to spotkania dusz, 2019

olej, płatki złota na płótnie
100 x 100 cm



25Magdalena Karwowska (ur. 1986)

bez tytu³u, 2020

akryl 
na płótnie
2 x (40 x 30 cm)



26Tomek Kawiak
(ur. 1943)*

Love in stand by,
2020

kolaż, bomby, szablon 
na papierze Canson 250 g
100 x 70 cm
w oprawie



27Grażyna 
Kilanowicz-
-Barecka 
(ur. 1955)*

Wyspa, 2019

akryl na płótnie
100 x 100 cm



28Anna Kłos
(ur. 1973)

Moderne, 2019

kolaż
30 x 21 cm
w oprawie



29Dominika Korzeniowska (ur. 1971)

Maciekarol, 2011

akryl na płótnie
30 x 40 cm



30Anna Lewińska 
(ur. 1950)

Balladyna 
nad rzek¹ Kamienic¹,
gmina Nawojowa 
pod Nowym S¹czem, 
2017

olej na płycie
50 x 40 cm



31Jacek Lipowczan (ur. 1951)

Let’s dance again..., 2013

olej na desce
50 x 65 cm
w oprawie



32Krzysztof 
Łozowski
(ur. 1970)

Woda, 2020

akryl na płótnie
50 x 50 cm



33Daria 
Malicka 
(ur. 1985)

z cyklu Hortus 
Conclusus, 2020

kolaż na papierze
30 x 23,5 cm
w oprawie



34Franciszek Maśluszczak (ur. 1948)

Wiosenne rozmowy, 2020

akwarela 
na papierze
17,7 x 26,5 cm
w oprawie



35Dariusz Miliński
(ur. 1957)

z cyklu Tato, 2020

litografia
39 x 29 cm
w oprawie
edycja 5/20



36Joanna 
Mrozowska
(ur. 1976)

Rabatki, 2017

akryl na płótnie
130 x100 cm



37Teresa
Murak 
(ur. 1949)

W szczelinach 
rzeczywistoœci 
„ZIARNO”, 1976

serigrafie
90 x 70 cm 
(wymiary papieru)
w oprawie
edycja 4/7



38Anna Nosowicz Ruiz (ur. 1983)

Inexplorado, 2015

akryl na płótnie
50 x 61 cm



39Witold
Ogórkiewicz
(ur. 1979)

Kot widzi...!!!, 2019

olej na desce
31 x 19 cm



40Jan Pamuła (ur. 1944)

Pole dyskretnych zmian barwnych — 2019/40, 2019

grafika cyfrowa na papierze 
Hahnemühle Albrecht Dürer 
250 g
70 x 70 cm (wymiary druku)
w oprawie
Artist Proof A.P. I/X



41Jan Pamuła (ur. 1944)

Pole dyskretnych zmian barwnych  — 2019/55, 2019

grafika cyfrowa na papierze 
Hahnemühle Albrecht Dürer 
250 g
70 x 70 cm (wymiary druku)
w oprawie
Artist Proof A.P. I/X



42Antoni Janusz 
Pastwa (ur. 1944)

z cyklu Cia³a, 1999

pastel na papierze
70 x 50 cm (wymiar papieru)
w oprawie



43Jan Kanty 
Pawluśkiewicz
(ur. 1942)

Krajobraz z Wê¿em 
i Pieczêciami 
z cyklu Krajobrazy,
2019

grafika żel-art
29 x 21 cm
w oprawie
egzemplarz autorski

dar Galerii Autorskiej Żel-Art
Jana Kantego Pawluśkiewicza



44Maggie Piu (ur. 1972)

Lady Gorudo, 2020

druk giclée, farby akrylowe, 
szlagmetal, szlagaluminium 
na płótnie
100 x 50 cm



45Kamila
Płoskoń-
-Golec (ur. 1985)

Kompozycja 
niebieska, 2018

akryl na płótnie
100 x 80 cm
w oprawie



46Artur Przebindowski (ur. 1967)

z serii Rysunki i gwasze, 2020

akwarela, 
tempera na papierze
18 x 24 cm
w oprawie



47Wiesław Rosocha
(1945–2020)

Wariacje hiszpañskie, 
polskie szaleñstwa, 
2011

offset na papierze

B1, 70 x 100 cm

plakat do wystawy w Muzeum 

Plakatu w Wilanowie, 2011 r.

dar Galerii Plakatu Włodka Orła
w Warszawie



48Marek Rużyk (ur. 1965)

Westchnienie, 2020

olej na płótnie
50 x 70 cm
w oprawie



49Andrzej Rysiński (ur. 1958)

¯ó³ty, 2015

wydruk pigmentowy 
na płótnie
55 x 55 cm



50Grzegorz Skrzypek (ur. 1970)

Koñkurencja, 2013

olej na płótnie
33 x 41 cm



51Laura Stocco 
(ur. 1938)

bez tytu³u, 1972

technika mieszana
na płycie
51,5 x 42,4 cm

dar Galerii Artemis 
w Krakowie



52Dariusz Ślusarski (ur. 1979)

Znak Czasu, 2020

akwarela
40 x 62 cm



53Stanisław Tomalak (ur. 1955)

Fragment 652 z cyklu Niebo i ziemia, 2020

akryl werniksowany 
na płótnie
60 x 80 cm
w oprawie



54Michał
Warecki
(ur. 1970)

Turban
w kropki,
2019

akryl na płótnie
50 x 50 cm



55Joanna Wiszniewska-Domańska (ur. 1946)

Pejza¿ z ko³em ratunkowym, 2017

offset na papierze 
akwarelowym, 
ręcznie malowany
11 x 15,7 cm
w oprawie
edycja 23/50



56Joanna Wiszniewska-Domańska (ur. 1946)

Szum morza, 2005

offset na papierze 
akwarelowym, 
ręcznie malowany
9,3 x 20 cm
w oprawie
edycja 63/85



57Joanna Wiszniewska-Domańska (ur. 1946)

Cz³owiek z kotwic¹, 2007

offset na papierze 
akwarelowym, 
ręcznie malowany
21,5 x 36,5 cm
w oprawie
edycja 62/80



58Kamila Wojciechowicz-Krauze (ur. 1991)

Rusa³ka, 2017

grafika giclée 
na papierze Hahnemühle
40 x 40 cm
w oprawie
I edycja 4/4



59Dominik Woźniak
(ur. 1983)

Jesienne zbiory,
2017

pastel na kartonie
70 x 50 cm
w oprawie



60Mag Woźniak (ur. 1972)

MaineCoonMan 2, 2019

akryl na płótnie
50 x 50 cm



61Ewa Zawadzka (ur. 1950)

z cyklu Na krawêdzi œwiat³a, 2020

olej na płótnie
70 x 70 cm



62Artur Zienko
(ur. 1964)

Ach te kolory,
2020

olej na płótnie
50 x 40 cm



63Andrzej Żurek (ur. 1960)

Przestrzenie czasu 2, 2020

technika własna 
+ relief 
werniksowane 
na płótnie
30 x 40 cm



Regulamin XVII Aukcji Charytatywnej „ziarno SZTUKI — ogród NADZIEI”

1.  Organizatorem XVII Aukcji Charytatywnej „ziarno SZTUKI — ogród NADZIEI” jest Fundacja Psychoonkologii i Promocji Zdrowia „Ogród 
Nadziei” z siedzibą przy ul. Makolągwy 21 m. 1, 02-811 Warszawa; posiadająca NIP: 521-330-74-46, Regon: 015832921, KRS: 0000218418, 
zwana dalej Fundacją Psychoonkologii i Promocji Zdrowia „Ogród Nadziei” lub „Organizatorem”.

2.  Dochód z aukcji przeznaczony zostanie na organizację Integralnego Programu Zdrowienia dla chorych na raka i ich bliskich w ramach 
działalności statutowej Fundacji Psychoonkologii i Promocji Zdrowia „Ogród Nadziei”.

3.  Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki darowane Organizatorowi przez ich twórców i właścicieli, a ponadto nieobjęte jakimkolwiek postępo-
waniem sądowym i administracyjnym oraz nieobciążone prawami ani roszczeniami osób trzecich.

4.  Aukcją w rozumieniu niniejszego regulaminu jest aukcja, w ramach której uczestnicy w formie szeregu licytacji oferują udzielenie najwięk-
szej darowizny na cel określony w regulaminie. Zwycięzca określonej licytacji (osoba, która zaproponowała najwyższą darowiznę) ma 
możliwość nabycia po cenie rynkowej wskazanego przez Organizatora dzieła sztuki (zwanego obiektem aukcji).

5.  Organizatorzy aukcji gwarantują zgodność cech obiektów opisanych w katalogu ze stanem faktycznym. Oświadczenia i poprawki ogłoszone 
w czasie sprzedaży uzupełniają katalog online. Organizatorzy zapewniają rzetelny opis katalogowy powierzonych na aukcje dzieł sztuki.

6.  Cena każdego obiektu aukcji jest równa cenie rynkowej obiektu (ustalonej przez Organizatora oraz twórcę lub właściciela, który przekazał 
obiekt w ramach darowizny) powiększonej o opłatę organizacyjną na rzecz Organizatora w kwocie 150 złotych. Opisy obiektów zawarte 
w katalogu online na stronie  www.ogrodnadziei.org.pl  mogą być korygowane przed przystąpieniem do licytacji. Dzieła oznaczone 
w katalogu gwiazdką ( * ) mają cenę gwarantowaną.

7.  Do rejestracji udziału w licytacji mogą zgłaszać się osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Rejestracja po-
lega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Warunkiem otrzymania numeru licytacyjnego jest wypełnienie formularza rejestracyjne-
go przed aukcją w siedzibie organizatora, ewentualnie nadesłanie tych danych e-mailem na adres:  zgloszenia.aukcja@wp.pl   lub zgło-
szenie ich telefonicznie na numer  + 48 500 777 240.



 8.  Cena sprzedaży obiektu aukcji charytatywnej jest równa w każdym przypadku cenie wywoławczej (wartość rynkowa) powiększonej 
o opłatę organizacyjną. Obiekt aukcji zostanie sprzedany w powyższej cenie uczestnikowi, który zaoferuje w ramach określonej licytacji 
udzielenie najwyższej darowizny na rzecz Organizatora (tj. na cel wskazany w pkt 2 powyżej). Wysokość darowizny ustalana jest poprzez 
odjęcie ceny wywoławczej obiektu aukcji oraz opłaty organizacyjnej od najwyższej (wygrywającej) oferty w aukcji.

 9.  Termin aukcji jest ogłaszany na stronie internetowej  www.ogrodnadziei.org.pl.  Organizator ma prawo odwołać ogłoszoną aukcję bez 
podawania przyczyn, o czym poinformuje w formie ogłoszenia zamieszczonego na stronie  www.ogrodnadziei.org.pl. 

10. Miejscem przeprowadzenia aukcji będzie platforma OneBid.

11.  Osoby zainteresowane licytacją, a niemogące w niej uczestniczyć osobiście mogą złożyć organizatorom aukcji zlecenie z limitem ceno-
wym. Ta maksymalna kwota JEST INFORMACJĄ ŚCIŚLE POUFNĄ. W imieniu tych osób w licytacji weźmie udział upoważniony przedstawiciel 
organizatorów licytacji.

12.  Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu 
 organizatorom, jednak nie później niż 2 godziny przed terminem rozpoczęcia licytacji. W imieniu tych osób w licytacji weźmie udział 
 upoważniony przedstawiciel organizatorów licytacji, będąc z nimi w kontakcie telefonicznym w czasie trwania aukcji.
Organizator może odmówić udziału w licytacji telefonicznej, jeśli liczba zgłoszeń przekroczy przewidziane możliwości techniczne.
W przypadku uczestnictwa w aukcji za pośrednictwem internetowego portalu aukcyjnego  www.OneBid.pl  zastosowanie ma odpowied-
ni regulamin tego portalu.

13.  Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę — Aukcjonera. Licytacja jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa polskiego, przez 
Aukcjonera, który działa w imieniu i na rachunek Fundacji.

14.  Postęp w licytacji (podwyższanie stawki) wynosi 100 zł do 2000 zł, 200 zł do 5000 zł, 500 zł powyżej 5000 zł. Powyżej kwoty 10 000 zł 
Aukcjoner może zaproponować podwyższenie postąpienia do 1000 zł.

15. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera, a nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą kwotę.

16. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu, Aukcjoner ma prawo powtórzyć licytację.

17.  Zakończenie licytacji na poziomie ceny wywoławczej lub powyżej tej ceny oznacza, iż umowa zobowiązująca do sprzedaży oraz umowa 
darowizny została zawarta, a nabywca jest zobowiązany do uiszczenia wartości rynkowej obiektu powiększonej o opłatę organizacyjną 
i udzieloną darowiznę w terminie ustalonym przez regulamin.



18.  Nabywca zobowiązany jest uiścić wartość rynkową, opłatę organizacyjną oraz darowiznę w terminie 7 (siedmiu) dni od daty licytacji. 
W przypadku braku wpłaty w ww. terminie obiekt może być zwrócony właścicielowi, a transakcja zostanie anulowana.
Możliwa forma płatności na XVII Aukcji Charytatywnej “ziarno SZTUKI — ogród NADZIEI” to płatność przelewem bankowym na konto 
Fundacji Psychoonkologii i Promocji Zdrowia “Ogród Nadziei” na rachunek w:  Bank Millennium S.A. 47 1160 2202 0000 0001 3116 4813.

19.  Rozporządzenie własnością obiektu licytacji na rzecz zwycięzcy aukcji następuje wyłącznie z chwilą uiszczenia pełnej kwoty wartości ryn-
kowej, opłaty organizacyjnej oraz darowizny.

20.  Organizatorzy aukcji dają gwarancję autentyczności oferowanych obiektów, jednak gdyby opis obiektu okazał się niezgodny ze stanem 
faktycznym lub istniała uzasadniona wątpliwość co do jego autentyczności, nabywca ma prawo w ciągu 14 dni od daty Aukcji zwrócić 
 zakupiony obiekt w stanie niepogorszonym, a organizator aukcji zwróci pełną uiszczoną kwotę (w tym wartość darowizny). Zakwestio-
nowanie autentyczności obiektu musi być przez nabywcę poparte wiarygodnymi ekspertyzami. Powyższe postanowienia nie pozbawiają 
oferentów uprawnień wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących rękojmi.

21.  W zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, Organizatorzy aukcji nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fi zyczne i prawne 
nabytych obiektów, oraz zastrzegają sobie prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podawania przyczyny.

22.  Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie wszystkich obiektów pod warunkiem, że zgłoszą chęć nabycia bezpośred-
nio po zakończeniu licytacji wybranego przedmiotu.

23.  Odbiór wylicytowanych obiektów będzie możliwy po Aukcji po dokonaniu pełnej zapłaty (w ciągu 7 dni) w siedzibie Organizatora. 
Organizator zapewnia także możliwość wysyłki obiektów na wskazany adres na koszt nabywcy. Wszelkie informacje o odbiorze sprzeda-
nych obiektów można uzyskać pod numerem telefonu:  +48 509 671 585  lub drogą mailową  fundacja@ogrodnadziei.org.pl.

24.  Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i/lub dźwięk i transmisji na żywo przebiegu 
Aukcji.

25.  Wzięcie udziału w Aukcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku osoby przez Organizatora, dla celów reje-
stracji wyników oraz promocji działalności Organizatora oraz Aukcji, na wszelkich polach eksploatacji, w tym poprzez udostępnianie zdjęć, 
materiałów wideo w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (Internet).



Formularz rejestracji klienta i zlecenia licytacji  

Zlecenie licytacji z limitem oraz licytacja telefoniczna to sposoby wzięcia udziału w aukcji, nie wymagają od 

Uczestnika aukcji uiszczania dodatkowych kosztów.  

ZLECENIE LICYTACJI Z LIMITEM                                  LICYTACJA TELEFONICZNA 

Niniejszy formularz musi być dostarczony osobiście lub jego podpisany skan musi zostać przesłany mailem na adres: 

zgloszenia.aukcja@wp.pl, najpóźniej 2 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Przed przyjęciem zlecenia licytacji 

przedstawiciel Organizatora ma prawo poprosić o podanie pełnych danych osobowych oraz o dokument 

potwierdzający tożsamość osoby dokonującej zlecenia (dowód osobisty, paszport); w przypadku zleceń przesłanych 

mailem: w formie skanu takiego dokumentu. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Imiona, Nazwisko                                                                                                                       seria i numer dowodu osobistego/paszport lub PESEL 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Adres korespondencyjny                   ulica                                                         nr domu/mieszkania                    kod pocztowy                  miejscowość    

                                   

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu do licytacji                                                                                                  e-mail                          

 

Nr 
katalogowy 

Autor/tytuł Maksymalna oferowana kwota (bez opłaty 
aukcyjnej) lub licytacja telefoniczna [TEL.] 

   

   

   
 

Podanie przez Uczestnika aukcji limitu licytacji jest informacją ściśle poufną. W przypadku zaistnienia kilku zleceń w tej samej wysokości, liczy 

się kolejność zgłoszeń. Zlecenie, które zostało złożonej najwcześniej, będzie reprezentowane przez przedstawiciela Organizatora podczas 

aukcji.    

W przypadku zleceń telefonicznych prosimy o podanie numeru telefonu dostępnego w czasie aukcji. Organizatorzy aukcji nie ponoszą 

odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji, będący konsekwencją problemów z uzyskaniem lub z jakością połączenia.  

____________________________________________________________________________________________________________________

e-mail: zgloszenia.aukcja@wp.pl   

tel: + 48 500 777 240 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

OŚWIADCZENIE  

Ja niżej podpisany/-a oświadczam że: 

 Zapoznałem/-am się i akceptuję warunki Regulaminu,      

 Zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z Regulaminem aukcji, 

 Wszystkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe. 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), informujemy, że 

administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Psychoonkologii i Promocji Zdrowia „Ogród Nadziei”, ul. Makolągwy 

21 m. 1, 02-811 Warszawa (KRS 0000218418), dalej „Administrator” 

 

Wyrażam zgodę            Nie wyrażam zgody   

 
Na przetwarzanie moich danych osobowych w celach składania ofert, a w szczególności w celu przesyłania na wskazany przez ze 

mnie adres korespondencyjny materiałów promocyjnych i handlowych o produktach i usługach Fundacji.  

Należność za zakupione obiekty proszę wpłacić: 

 Przelewem na rachunek bankowy Fundacji Bank Millennium S.A. 47 1160 2202 0000 0001 3116 4813 

 Gotówką, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, lub kartą płatniczą podczas Aukcji w Centrum Sztuki 

Współczesnej w Zamku Ujazdowskim w Warszawie. 
                                                ____________________________________ 

          podpis Uczestnika aukcji  






