Splošni pogoji sodelovanja in pravila dobrodelne dražbe plakatov
1. Kdo prireja dražbo
Organizator dobrodelne dražbe je podjetje Energia gas and power d.o.o., v nadaljevanju organizator.
2. Kdaj poteka dobrodelna dražba
Dobrodelna dražba za drese poteka od četrtka, 8. avgusta, do ponedeljka, 26. avgusta 2019, do 12.
ure na spletni strani www.lokalne-ajdovscina.si
3. Namen dobrodelne dražbe
Namen dobrodelne dražbe je zbiranje sredstev za pomoč družinam otrok, ki si zaradi socialne stiske
le s težavo privoščijo nakup šolskih potrebščin
4. Potek dobrodelne dražbe
V dobrodelni dražbi bodo dražitelji sodelovali na sledeč način:
- izklicna cena za enega od plakatov je 100 evrov, dražitelji (to so vsi sodelujoči na dražbi) bodo ceno
višali s poslanim mailom na elektronski naslov: info@lokalne-ajdovscina.si , minimalno višanje 1 evro
- dražba bo trajala do ponedeljka, še isti dan pa bo organizator razglasil, kateri dražitelj je ponudil
najvišjo ceno.
Ena oseba lahko v dobrodelni dražbi sodeluje z več poslanimi elektronskimi sporočili
5. Obveznosti organizatorja in najboljšega dražitelja
Zmagovalni dražitelj je oseba, ki bo v času trajanja dobrodelne dražbe ponudila najvišji znesek.
Organizator bo s to osebo navezal stik in mu sporočil vse potrebne informacije za nakazilo zneska, za
kar bo imel zmagovalni dražitelj 3 (z besedo: tri) delovne dni časa.
Če zmagovalni dražitelj v tem času ne bo nakazal dogovorjenega zneska, bo organizator kontaktiral
drugega najboljšega dražitelja in postopek ponovil.
Organizator je dolžan v treh (s številko: 3) delovnih dneh po prejemu plačila zmagovalnemu dražitelju
na navedeni naslov s priporočeno pošto poslati podpisani plakat, predaja pa se lahko opravi tudi v
fizični obliki, v prostorih podjetja Energia gas and power d.o.o.
Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja preko elektronskega naslova, s katerim je sodelujoči v
dobrodelni dražbi sodeloval.
6. Kdo lahko sodeluje?
V dobrodelni dražbi lahko sodelujejo vse fizične ali pravne osebe, ki so registrirane v Evropski uniji.
7. Druge določbe
Pogoj za sodelovanje v dobrodelni dražbi je, da udeleženec soglaša s pravili dobrodelne dražbe.
8. Preklic sodelovanja
Sodelujoči dražitelj iz dobrodelne dražbe lahko kadarkoli izstopi in v komentar napiše, da iz dražbe
izstopa in prekliče svojo ponudbo.

9. Reševanje pritožb
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator dobrodelne dražbe. V primeru utemeljenih pritožb se
organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeležence.
Organizator ima pravico iz dobrodelne dražbe izločiti kateregakoli dražitelja, za katerega sumi, da je
ravnal v nasprotju s temi pravili. Odločitve organizatorja glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v
dobrodelni dražbi so končne.

