
REGULAMIN OFERT CHARYTATYWNYCH NA ALLEGRO
W RAMACH 31. FINAŁU WOŚP

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki publikowania i uczestnictwa w Ofertach
Charytatywnych na cel 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w ramach portalu
Allegro (dalej: „Akcja”) oraz zasady przeprowadzania Transakcji w ramach Ofert
Charytatywnych.

1.2. Organizatorem zbiórki charytatywnej na cel 31. Finału jest Fundacja Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy z siedzibą w Warszawie (02-738) przy ul. Dominikańskiej 19c, wpisana
do rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000030897, posiadającą NIP: 521-30-03-700, REGON 010168068,
która współpracuje z Allegro.pl na zasadach określonych w Regulaminie Allegro oraz na
podstawie odrębnej umowy (dalej: „Organizacja Charytatywna”).

1.3. Oferty Charytatywne w ramach Akcji mogą być prowadzone w okresie od 1 grudnia
2022 r. do 12 lutego 2023 r.

1.4. Środki zgromadzone w ramach Akcji zostaną przeznaczone na cel 31. Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy: Chcemy wygrać z sepsą - zagramy dla wszystkich, małych
i dużych. Żyj zdrowo w zdrowym świecie (dalej: „Cel Akcji”).

2. WYJAŚNIENIE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE

Allegro - internetowa platforma handlowa prowadzona przez Allegro, dostępna w domenie
allegro.pl.

Darczyńca – podmiot biorący udział w Transakcjach przeprowadzanych w ramach Ofert
Charytatywnych w charakterze Sprzedającego lub Kupującego; Sprzedający staje się
darczyńcą w momencie zakończenia procesu płatności przez zwycięzcę Oferty
Charytatywnej. Kupujący staje się darczyńcą dokonując dobrowolnej wpłaty „cegiełki na
koszyku” lub dokonując wpłaty do Wirtualnej Puszki Allegro lub zwiększając kwotę wpłaty
przy wylicytowanej aukcji na Cel Akcji.

Cegiełka Charytatywna/Wirtualna Puszka: wirtualne oznaczenie połączone z opcją "Kup
Teraz" umieszczane w ramach Oferty Charytatywnej publikowanej wyłącznie przez
Organizację Charytatywną lub Allegro (Sztab Allegro) dające techniczną możliwość
przekazania przez Uczestnika określonej kwoty, która przeznaczona zostanie na wsparcie
Celu Akcji.

Oferta Charytatywna - każda Oferta opublikowana na Platformie przez Organizację
Charytatywną lub Użytkownika w ramach Akcji oznaczona przez Allegro specjalną ikoną,
z której cena sprzedaży przeznaczona jest na Cel Akcji.

Regulamin - niniejszy regulamin dostępny pod adresem:
https://aukcje.wosp.org.pl/regulamin.pdf

https://aukcje.wosp.org.pl/regulamin.pdf


Regulamin Allegro - regulamin korzystania z Platformy dostępny pod adresem:
https://allegro.pl/regulamin

Sprzedający – Użytkownik podejmujący działania zmierzające do zbycia lub zbywający
Towary w ramach Oferty Charytatywnej lub w przypadku Ofert Charytatywnych
publikowanych przez Sztaby, osoba, w imieniu której Sztab wystawia Ofertę.

Sztab – Sztab 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, działający na podstawie
Regulaminu Działania Sztabów 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
(https://static.wosp.org.pl/trunk/uploaded/sended/files/31final/regulaminy/regulamin_31._final
u_sztaby_wosp.pdf).

Uczestnik – podmiot biorący udział w Transakcjach przeprowadzanych w ramach Ofert
Charytatywnych w charakterze Sprzedającego lub Kupującego; z tym zastrzeżeniem,
że w celu opublikowania Oferty Charytatywnej lub wzięcia udziału w Licytacji w ramach tej
Oferty wymagane jest dokonanie pełnej Rejestracji w rozumieniu art. 2.2. lit a Regulaminu
Allegro.

Pozostałe pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Allegro.

3. ZASADY AKCJI

3.1. Akcja polega na wystawianiu przez Organizację Charytatywną oraz Użytkowników Ofert
Charytatywnych, z których kwota uzyskana ze sprzedaży w ramach tych ofert przeznaczana
jest na Cel Akcji.

3.2. Allegro obsługuje Oferty Charytatywne, dostarczając niezbędne do ich funkcjonowania
narzędzia służące m.in. do wskazania przez Organizację Charytatywną Celu Akcji, dla
którego będą wystawiane Oferty Charytatywne.

3.3. Allegro ma prawo do usunięcia każdej Oferty Charytatywnej, która jest niezgodna
z niniejszym Regulaminem, Regulaminem Allegro lub działa na szkodę Allegro, Organizacji
Charytatywnej lub Operatora Płatności. Allegro dokonuje czynności, o której mowa w zdaniu
poprzedzającym na wniosek Organizacji Charytatywnej, w przypadkach w których m.in.
przedmiot/opis/promocja danej oferty narusza dobre imię Organizacji Charytatywnej, zasady
współżycia społecznego, dobre obyczaje lub narusza wartości, którymi kieruje się
Organizacja Charytatywna tj. stop przemocy, stop narkotykom, tolerancja, patriotyzm,
szacunek do innych, ekologia, społeczeństwo obywatelskie, cele zrównoważonego rozwoju.

3.4. Opis Ofert Charytatywnych nie może nosić znamion wykorzystania tych Ofert jako
narzędzi reklamy.

3.5. Organizacja Charytatywna, na wniosek Darczyńcy, zobowiązuje się do wystawienia
potwierdzenia Transakcji na rzecz Celu Akcji. Wniosek należy złożyć do końca roku
kalendarzowego, w którym odbyła się Akcja.

3.6. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony
znaku towarowego Organizacji Charytatywnej, a także zasad korzystania z oznaczeń
Organizacji Charytatywnej, dostępnych pod adresem:
https://www.wosp.org.pl/wspieraj/firmy#allegro oraz https://www.wosp.org.pl/final/regulamin.
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3.7. Sprzedający wystawiający Ofertę Charytatywną w kategorii “Wyjątkowe Chwile”
zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu Oferty Charytatywnej w terminie do
31.12.2023 r., chyba że Uczestnicy (Sprzedający i Kupujący) ustalą inaczej.

3.8. Sprzedający ma obowiązek kontaktu z Kupującym lub sfinalizowania Oferty
Charytatywnej w terminie nie dłuższym niż 21 dni od jej opłacenia.

4. UCZESTNICY AKCJI

4.1. Uczestnikami Akcji mogą być Użytkownicy, którzy zostali zidentyfikowani, zgodnie
z postanowieniami określonymi w Załączniku nr 7A do Regulaminu Allegro i zaakceptowali
Regulamin.

4.2. Uczestnik otrzyma drogą mailową za pośrednictwem Allegro, podziękowanie za
wsparcie Celu Akcji nie później niż 1 kwietnia 2023 r.

5. OFERTY CHARYTATYWNE

5.1. Allegro nie pobiera od Uczestników opłat podstawowych za publikację Ofert
Charytatywnych oraz prowizji od sprzedaży Towarów w ramach tych ofert.

5.2. Możliwe jest promowanie Ofert Charytatywnych przez Sprzedającego. Kwotę uzyskaną
z płatnej promocji Ofert Charytatywnych Allegro zaliczy na poczet wpłaty do Wirtualnej
Puszki Allegro.

5.3. Cena Towaru, będącego przedmiotem Ofert Charytatywnych, zostanie przekazana za
pośrednictwem Operatora Płatności na numer rachunku bankowego Organizacji
Charytatywnej.

5.4. Wpłaty przez Kupujących za Transakcje zawarte w ramach Ofert Charytatywnych
dokonywane są za pośrednictwem Operatora Płatności na zasadach określonych
w Załączniku 7A Regulaminu Allegro.

5.5. W sytuacji kiedy pojawią się problemy z realizacją transakcji w ramach Oferty
Charytatywnej, w celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu, Allegro umożliwi mu
skorzystanie z Programu Allegro Protect na zasadach określonych na stronie:
https://allegro.pl/dla-kupujacych/allegro-protect,

5.6. W ramach Ofert Charytatywnych zabronione jest umieszczanie przez Uczestników
Cegiełek Charytatywnych/Wirtualnych Puszek.

5.7. Oferty Charytatywne nie mogą być publikowane w następujących kategoriach:

● Zdrowie > Erotyka
● Zdrowie > Leki bez recepty
● Zdrowie > Suplementy diety
● Sport i turystyka > Militaria (z wyłączeniem podkategorii: Obuwie)
● Kolekcje i sztuka > Kolekcje > Militaria kolekcjonerskie (z wyłączeniem podkategorii:

Odznaczenia, Odznaki, Zdjęcia, Literatura)
● Firma i usługi > Usługi
● Firma i usługi > Żywe zwierzęta

https://allegro.pl/dla-kupujacych/allegro-protect


● Motoryzacja (Towary z tej kategorii mogą być publikowane w kategorii „Wyjątkowe
chwile”)

● Nieruchomości
● Kultura i rozrywka > Bilety (Towary z tej kategorii mogą być publikowane w kategorii
● „Wyjątkowe chwile”)
● Kolekcje i sztuka > Kolekcje > Trafika

5.8. Czas trwania Ofert Charytatywnych nie może być dłuższy niż czas trwania Akcji, z tym
zastrzeżeniem, że czas trwania Oferty Charytatywnej nie może być krótszy niż 24 godziny.

5.9. W ramach Ofert Charytatywnych Uczestnicy nie mogą wystawiać:

● e-papierosów,
● liquidów,
● akcesoriów do e-papierosów,
● broni,
● paramilitariów,
● rycerstwa,
● polowań,
● NFT.

5.10. Transakcje dotyczące Ofert Charytatywnych mogą stanowić sprzedaż i powinny zostać
odpowiednio udokumentowane i/ lub rozliczone dla celów podatkowych. Z kolei zrzeczenie
się przez Uczestnika (Sprzedającego) ceny sprzedaży Towaru poprzez jej przekazanie na
Cel Akcji może być zakwalifikowane jako darowizna Sprzedającego na rzecz organizacji
pożytku publicznego (tj. Organizacji Charytatywnej).

6. BEZPIECZEŃSTWO I WIARYGODNOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH W RAMACH
OFERT CHARYTATYWNYCH

6.1. Allegro zastrzega możliwość przeprowadzania weryfikacji Uczestników dokonujących
zakupu Towarów lub Usług w ramach Ofert Charytatywnych w przypadkach, w których
wartość Transakcji zawartej w ramach Oferty Charytatywnej lub wartość zaoferowanej
podczas Licytacji kwoty jest wyższa lub równa kwocie 1.000,00 zł. W tym celu odpowiednio
zastosowanie znajduje art. 2.6 Regulaminu Allegro.

6.2. W przypadku utraty wiarygodności Uczestnika stwierdzonej na skutek weryfikacji,
o której mowa w pkt 6.1 powyżej, a także w przypadkach łamania przez niego zasad
niniejszego Regulaminu, Regulaminu Allegro oraz przepisów obowiązującego prawa, Allegro
może anulować złożoną uprzednio przez Uczestnika ofertę nabycia Towaru w ramach Oferty
Charytatywnej lub podjąć inne działania zmierzające do finalizacji Transakcji zawartej
w ramach Oferty Charytatywnej.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Regulamin jest dostępny dla wszystkich Uczestników pod adresem:
https://aukcje.wosp.org.pl/regulamin.pdf, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na
adres e-mail Uczestników w przypadkach przewidzianych przez odpowiednie przepisy
prawne.

https://aukcje.wosp.org.pl/regulamin.pdf


7.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają odpowiednio
zastosowanie postanowienia Regulaminu Allegro oraz załącznik nr 17 do Regulaminu
Allegro, o ile nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

7.3. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników w ramach Ofert Charytatywnych.
Regulamin wiąże Sprzedającego od momentu wystawienia Oferty Charytatywnej,
a Kupującego od momentu złożenia oferty na Licytacji lub skorzystania z opcji Kup Teraz.

7.4. Allegro może udostępniać dane osobowe Uczestników Organizacji Charytatywnej
w uzasadnionych przypadkach, w tym w szczególności wystąpienia Dyskusji, nieopłacenia
Oferty Charytatywnej, nieprzekazania Towaru przez Sprzedającego lub przekazania Towaru
wadliwego, potrzeby realizacji próśb Uczestników (np. prośby Darczyńcy o wydanie
zaświadczenia o przeprowadzeniu Transakcji na rzecz Celu Akcji), a także wystąpienia
każdej innej sytuacji, która mogłaby wpłynąć negatywnie na dobro Organizacji
Charytatywnej. Dane osobowe Uczestników, których dane zostaną przekazane przez
Allegro, będą przetwarzane przez Organizację Charytatywną. Szczegółowe informacje
odnośnie przetwarzania danych przez Organizację Charytatywną znajdują się w załączniku
nr 1 do niniejszego Regulaminu.

7.5. Nagłówki (tytuły poszczególnych punktów) w Regulaminie użyte są dla celów
informacyjnych i nie mają wpływu na wykładnię Regulaminu.

7.6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym
orzeczeniem sądu powszechnego za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.


