REGULAMIN TARGÓW CHARYTATYWNYCH „Ми з Вами! / My z Wami!”
§1
1. Organizatorem Targów Charytatywnych „Ми з Вами! / My z Wami!” (dalej: Targi) jest
Stowarzyszenie Homo Faber z siedzibą w Lublinie przy ul. Chopina 41, lok. 2, 20-023 Lublin,
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000222437, NIP 946 244 29 78, REGON 432738790, zwane
dalej Organizatorem, we współpracy z Galerią Labirynt w Lublinie, ul. ks. J. Popiełuszki 5,
wpisaną pod numerem 6 do rejestru instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina
Lublin, NIP 946-182-98-01, REGON 000276506 (dalej: Partner) oraz darczyńcami, którzy
nieodpłatnie przekazali swoje prace na Wystawę i Targi.
2. Targi są wydarzeniem towarzyszącym Wystawie „Ми з Вами! / My z Wami!”
organizowanej przez Partnera w dniach od 28.04.2022 r. do 29.05.2022 r. w siedzibie Galerii
Labirynt w Lublinie, ul. ks. J. Popiełuszki 5, na której prezentowane będą wszystkie prace
przekazane przez darczyńców, biorące udział w Targach (dalej: Dzieła).
3. Targi zostały zorganizowane w związku z wojną w Ukrainie w celu pozyskania
środków dla Organizatora, które ten przeznaczy na cele statutowe tj. pomoc osobom, które
w jej wyniku były zmuszone szukać schronienia na terenie Polski.
§2
1. Uczestnikami Targów mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają
pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa
i zaciągać zobowiązania, zwane dalej Uczestnikami.
2. Zgłoszenie woli uczestnictwa w Targach tj. nabycia prezentowanych na wystawie
Dzieł w zamian za dokonaną na rachunek Organizatora wpłatę pieniężną w co najmniej
wysokości minimalnej określonej w Katalogu Wystawy jest równoznaczne
z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

§3
1. W ramach Targów zainteresowani Uczestnicy mogą nabyć na własność Dzieła
prezentowane na Wystawie w zamian za dokonaną na rachunek Organizatora wpłatę
pieniężną w co najmniej wysokości minimalnej określonej w Katalogu Wystawy
udostępnionym w czasie Wystawy w siedzibie Partnera oraz na stronie www.labirynt.com
oraz fanpage https://www.facebook.com/GaleriaLabiryntLublin.
2. Uczestnik zainteresowany nabyciem Dzieła w ramach Targów na zasadach określonych
w niniejszym Regulaminie powinien zgłosić to opiekunom Wystawy bezpośrednio na
Miejscu u Partnera lub mailowo na adres: diana.kolczewska@labirynt.com, a Uczestnik
dokonujący rezerwacji otrzymuje informację o wysokości minimalnej wpłaty jakiej
powinien dokonać na rzecz Organizatora, ze wskazaniem szczegółowych danych do
przelewu, co jest równoznaczne z przyjęciem rezerwacji.
3.

Rezerwacja poszczególnych Dzieł następuje według kolejności zgłoszeń.

4. Przyjęcie rezerwacji powoduje rezerwację Dzieła na czas do 7 dni, w celu dokonania
wpłaty pieniężnej na rzecz Organizatora.
5. Uczestnik dokonuje wpłat na rachunek Organizatora – Stowarzyszenia Homo Faber
o numerze: 93 1940 1076 3069 8598 0000 0000, wskazując w tytule przelewu nazwisko
artysty i tytuł dzieła z dopiskiem „wystawa My z Wami! w Galerii Labirynt”.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby rezerwacji dla jednego
Uczestnika i/lub odmowy dokonania rezerwacji w uzasadnionych przypadkach.
7. Informacja o zarezerwowaniu Dzieła będzie uwidaczniana przy Dziele
prezentowanym na Wystawie, bez wskazywania jednak danych osobowych Uczestnika,
który dokonał rezerwacji .
8. Uczestnik, który dokonał rezerwacji, powinien przed upływem 7-dniowego terminu
rezerwacji dostarczyć do Partnera osobiście lub przesłać na adres mailowy
diana.kolczewska@labirynt.com, potwierdzenie przelewu kwoty, o której mowa w pkt. 1
niniejszego paragrafu. Decyduje data wpływu potwierdzenia przelewu, przy czym Partner
i Organizator zastrzegają sobie prawo do weryfikacji prawdziwości przedstawionego
potwierdzenia przelewu. Niedokonanie przelewu i/lub nieprzedstawienie potwierdzenia
wpłaty w tym terminie skutkuje wygaśnięciem rezerwacji.
9. Uczestnik, który w terminie rezerwacji dokonał wpłaty, o której mowa w pkt. 1
niniejszego paragrafu i przedstawił potwierdzenie przelewu, nabywa prawo do przejęcia
na własność zarezerwowanego Dzieła po zakończeniu Wystawy. Dzieło zostanie wydane
w siedzibie Partnera w terminie ustalonym pomiędzy Stronami, nie później niż w ciągu 7
dni od dnia zakończenia Wystawy.
10. Dzieła wydawane będą Uczestnikom, którzy nabyli do nich prawa w siedzibie Partnera
na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego wraz z certyfikatem autentyczności
potwierdzonym własnym podpisem Autora, co stanowi dowód przejścia własności
do Dzieła z Darczyńcy na Uczestnika. Mając jednak na uwadze, że do nabycia Dzieła
nie dochodzi na skutek umowy sprzedaży, dostawy, czy innej tego rodzaju, a wpłata
dokonywana przez Uczestnika na rzecz Organizatora ma charakter darowizny na cele
statutowe, Uczestnicy nie będą otrzymywali od Partnera, Darczyńcy, ani Organizatora
żadnego rodzaju rachunków, faktur czy paragonów.

§4
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawa.
2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany
niniejszego Regulaminu, w tym ogłoszonych terminów, jak również w przypadkach gdy
przeprowadzenie Targów stanie się niemożliwe lub też poważnie utrudnione, w tym
zwłaszcza z uwagi na nagłe zdarzenie niezależne od Organizatora, Targi mogą zostać
odwołane przez Organizatora, o czym powiadomi on niezwłocznie poprzez zamieszczenie
stosownego ogłoszenia na swojej stronie internetowej. Zmiany Regulaminu nie mogą
prowadzić do naruszenia praw nabytych przez Uczestników przed wejściem w życie
zmiany.
3. Niniejszy Regulamin jest udostępniany na stronie internetowej Organizatora www.
hf.org.pl oraz Partnera www.labirynt.com oraz będzie dostępny do publicznej wiadomości
w miejscu, w którym odbywa się Wystawa i Targi .

