
Regulamin prowadzenia aukcji online przez Sztaby 31. Finału WOŚP 

 

1. Aukcje online na rzecz 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mogą 

odbywać się odbywać platformach służących do organizowania konferencji online 

(takich, jak  Zoom, Skype, Microsoft Teams, BluJeans lub WhatsApp). Podczas licytacji 

deklarowane kwoty mogą być wpisywane wyłącznie na ww. portalach lub 

przyjmowane telefonicznie.  

 

2. Aukcje online mogą być przeprowadzane na kontach zarejestrowanych na instytucje, 

przy których jest założony Sztab lub na kontach osób zarejestrowanych w Sztabie.  

 

3. Aukcje mogą być transmitowane na Facebooku oraz na YouTube. Facebook może 

również służyć jako miejsce do zaprezentowania w postach zdjęć i opisów 

przedmiotów z linkami do konkretnych aukcji lub linkiem do platformy, gdzie odbywać 

się będzie licytacja. Facebook nie może być głównym kanałem transmisji, ale może 

pomóc w zareklamowaniu aukcji oraz nadaniu rozgłosu akcji.  

 

4. Aukcje online mogą się odbywać od 15 grudnia 2022 do 29 stycznia 2023.  

 

5. Wydarzenia (zarówno stacjonarne, jak i online), na których będą się odbywały licytacje 

(zarówno stacjonarne, jak i online) muszą być zarejestrowane w Bazie Szefa Sztabu w 

zakładce „Promocja Sztabu” najpóźniej na 5 dni przed i muszą uzyskać akceptację 

Fundacji WOŚP. 

 

6. Niedopuszczalne jest licytowanie i wpisywanie kwot w komentarzach na Facebooku, 

pod transmisjami na Facebooku, na grupach oraz w innych miejscach na tym portalu.  

 

7. Wpłaty za wylicytowane online przedmioty muszą być przelane na eSkarbonkę Sztabu 

(przy jednoczesnym przesłaniu na maila Sztabu potwierdzenia przelewu) lub być 

wpłacone gotówką do zarejestrowanej Sztabowej Puszki Stacjonarnej lub puszki 

wolontariusza.  

 

8. Cena wywoławcza wszystkich finałowych aukcji wynosi 1 PLN / 1 EUR / 1 USD. Jest to 

tradycja Finałów WOŚP.  

 

9. Wszystkie licytacje, które będą się odbywać na Facebooku (na stronach Sztabów, 

zamkniętych grupach, w komentarzach pod transmisjami) będą traktowane przez 

Fundację WOŚP jako nieautoryzowane o sprzeczne z zasadami, czego skutkiem może 

być brak zgody na założenie Sztabu w kolejnych latach.  

 

10. Organizując aukcje online szef Sztabu zobowiązuje się do przeprowadzenia ich w 

sposób transparentny oraz rozliczenia ich zgodnie z zasadami rozliczania licytacji 

przeprowadzanych na rzecz 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 


