
AUKCIA PRE ODVÁŽNE DETI 

Pravidlá aukcie 2022 

1. V dňoch 10. – 20. novembra 2022 sa uskutoční online podujatie za účelom získavania finančných darov v 

prospech nadácie Bátor Tábor. Podujatie sa uskutoční v spolupráci so spoločnosťou Givergy Ltd. 

prostredníctvom ich online aukčnej platformy.  

2. Aukčné položky budú dostupné online s fotografiami, odkazmi a informáciami poskytnutými darcami. Je 

zodpovednosťou dražiteľa oboznámiť sa s údajmi každej aukčnej položky na základe dostupných informácií. 

3. Účasť a prihadzovanie na aukcii je možné len po registrácii na online aukčnej platforme Givergy Ltd. Dražiteľ 

registráciou súhlasí s Podmienkami aukcie a Pravidlami aukcie. 

4. Registrácia je potrebná iba raz, a to pred prvým prihodením. Registrovať sa je možné buď na meno, kedy všetci 

ostatní záujemcovia vidia totožnosť dražiteľa alebo anonymne.  

5. Dražiteľ môže prihodiť kliknutím na tlačidlo BID a napísaním ďalšej ponuky. Aktuálna ponuka bude zverejnená 

na aukčnej platforme počas celej doby trvania aukcie. Dražitelia preberajú plnú zodpovednosť za všetky nimi 

predložené ponuky. Ponuky môže systém akceptovať do daného času uzávierky aukcie, predĺženie nie je 

možné. Zakaždým, keď dôjde k prekročeniu ponuky Dražiteľa, bude zaslané oznámenie emailom. 

6. Ponuky je možné robiť podľa nasledujúceho systému prírastku ponúk: 

Aktuálna cena (EUR)  Prihodenie k najvyššiemu 

podaniu o (EUR)  

50-100  10  

100-200  25  

200-300  50  

300-1000  100  

1000-2000  200  

7. Dražiteľ, ktorý v čase uzávierky aukcie ponúkne najvyššie podanie, sa stáva vydražiteľom aukčnej položky. 

Položky nie je možné vydražiť za nižšiu cenu ako je vyvolávacia cena. 

8. Dražiteľ sa stáva vlastníkom veci po splnení všetkých platobných podmienok a prevzatí položky od darcu alebo 

zo skladu nadácie. 

9. Nadácia informuje dražiteľov e-mailom do 4 hodín po ukončení aukcie s uvedením príslušného čísla bankového 

účtu a hodnoty finančného daru. Transakcia musí byť zrealizovaná do 7 pracovných dní od prijatia tohto e-

mailu. 

10. Po prijatí daru bude vydražený predmet doručený dražiteľovi (na jeho náklady) alebo si ho môže vyzdvihnúť v 

sklade nadácie (Staromestská 3, 811 03 Bratislava) do 30 dní od aukcie. Miesto vyzdvihnutia sa môže líšiť v 

závislosti od položky, preto nadácia poskytne informácie o mieste vyzdvihnutia pre každú aukčnú položku 

dražiteľovi individuálne. Ak dražiteľ neprevezme vydraženú vec v určenom termíne, nadácia má právo účtovať 

si po 40 dňoch od dražby 5 % z vydraženej hodnoty daru ako skladné. 

11. Práva a povinnosti v pravidlách aukcie bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka. 

12. Ako darca aukčnej položky alebo dražiteľ vyhlasujem, že sa dobrovoľne zúčastňujem charitatívnej aukcie 

konanej v prospech Nadácie Bátor Tábor v dňoch 10. – 20. novembra 2022 prostredníctvom online aukčnej 

platformy Givergy Ltd a akceptujem, že preberám zodpovednosť za právne a daňové aspekty predmetov 

ponúkaných do dražby alebo nadobudnutých v rámci dražby a budem dodržiavať príslušné právne predpisy a 

svoje záväzky z toho vyplývajúce vysporiadam nezávisle od nadácie. 


