ZBIRANJE UNIKATOV

1.
Unikate darovalcev zbiramo dokler se projekt ZaDostopNaLent ne zaključi.
2.
Unikate je možno oddati vsak delovni dan oz. po dogovoru s kontaktno osebo.

3.
Podariti je mogoče skoraj vse. Ročna dela, umetniška dela, dela domače in umetnostne obrti, dodatke,
nakit, storitve, čas ...
Živali na licitacijo ne dajemo.

4.
Donatorjem na njihovo željo in po potrebi izdamo potrdilo o donaciji in/ali donatorsko pogodbo, če jo
potrebuje za uveljavljanje davčne olajšave.

SPLETNA LICITACIJA

5.
Na spletni licitaciji objavljamo Unikate, ki niso bili prodani na javni dobrodelni dražbi, ki jo na vsake tri
mesece organiziramo v prostorih GT22. Objavljena bo slika Unikata, kratek opis in izklicna cena.

6.
Izklicna cena je praviloma 20%-40% ocenjene vrednosti Unikata.

7.
Navedemo tudi darovalca. Če želi darovalec ostati anonimen, mora to navesti ob darovanju Unikata.

8.
Unikat dobi tisti kupec, ki prvi zanj ponudi vsaj izklicno ceno.

9.
Kupec kontaktno osebo po elektronski pošti obvesti o tem, kateri Unikat želi in kolikšen znesek se je
zavezal s tem nameniti projektu ZaDostopNaLent.

NAČIN PLAČILA

10.
Plačila Unikatov mora kupec izvesti v roku 10 delovnih dni od dogovora o nakupu Unikata.
11.
Plačilo se izvede z nakazilom denarja na račun Ustanove fundacija Sonda.
Številka tekočega računa je SI56 0510 0801 2771 303.
Pod namen kupec vpiše ZaDostopNaLent.
Koda namena je CHAR (dobrodelno plačilo).
Sklic: SI00 ''yyyymmdd'' (primer SI00 20180314).
Davčna številka: 11210966.
Naslov: Ustanova fundacija Sonda, Gregorčičeva ulica 56, 2000 Maribor.

12.
Plačilo Unikatov je možno tudi osebno po predhodnem dogovoru v prostorih GT22.
13.
Po plačilu zneska kupec prejme potrdilo o donaciji.

PREDAJA UNIKATOV

14.
Način prevzema določi kupec sam.

15.
Unikate kupci praviloma prevzamejo osebno v prostorih GT22 pri kontaktni osebi.

16.
Če kupec Unikatov ne more prevzeti osebno, pošiljamo tudi po pošti, pri čemer stroške poštnine nosi
kupec.

17.
V primeru nakupa storitve fizična predaja Unikata ni mogoča.
V primeru nakupa storitve se zanj izda bon.

Prevzem bona je mogoč na iste načine kot prevzem ostalih unikatov (točka 15. in 16.).
Na bonu so navedeni tudi kontaktni podatki darovalca.
Kupec Unikata mora kontaktirati darovalca Unikata.
Kupec in darovalec Unikata se za prevzem oz. izvedbo storitve dogovorita sama.

DOBRODELNA DRAŽBA ZaDostopNaLent

18.
Dobrodelna dražba je ekskluzivni del licitacij Unikatov.

19.
Na dobrodelno dražbo so vabljeni darovalci in kupci Unikatov, podporniki in širša javnost.

20.
Del dobrodelne dražbe so licitacije v živo, na katerih se draži vnaprej določene Unikate.
Izklicna cena je praviloma 20%-40% ocenjene vrednosti Unikata.
Unikat dobi najvišji ponudnik.
Navedemo tudi darovalca. Če želi darovalec ostati anonimen, mora to navesti ob darovanju Unikata.

21.
Na dobrodelni dražbi kupljene Unikate se plača na licu mesta.

UNIKATI, KI NISO BILI PRODANI

22.
Unikati, ki niso bili prodani, a so že bili oddani Ustanovi fundacija Sonda, se dražijo še naprej na spletni
licitaciji oz. se ponudijo na naslednji dobrodelni dražbi ZaDostopNaLent.

23.
Unikati, ki niso bili prodani na Spletni licitaciji, se lahko licitirajo na dobrodelni dražbi ZaDostopNaLent.
24.
Če po dobrodelni dražbi kak Unikat ostane, se lahko nameni za naslednjo dobrodelno dražbo oz. se
prodaja na spletni strani projekta ZaDostopNaLent.

ZBRANI DENAR

25.
Ves zbrani denar je namenjen projektu ZaDostopNaLent.
26.
Zbran denar bomo namenili ureditvi dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v sami hiši GT22 in na poti
od Židovskega trga do Lenta.

27.
Projekt ZaDostopNaLent je družbeno odgovorno delo ter je izključno donatorski oz. sponzorski projekt.

28.
Kontaktna oseba projekta ZaDostopNaLent je Tonja Kos, dosegljiva na 040593328 oz. na elektronski
naslov kos.tonja@gmail.com.

