ПРАВИЛА БЛАГОДІЙНОГО ЯРМАРКУ „МИ З ВАМИ! / MY Z WAMI!”
§1
1. Організатором Благодійного Ярмарку „Ми з Вами! / My z Wami!” (далі: Ярмарок) є
Товариство Homo Faber з офісом в Любліні на вул. Шопена 41, кв. 2, 20-023 Люблін
(ul. Chopina 41, lok. 2, 20-023 Lublin), зареєстроване в Районному Суді в Любліні, XI
економічному відділі Державного судового реєстру, № KRS 0000222437, NIP 946
244 29 78, REGON 432738790 (далі: Організатор), у співпраці з Галереєю “Лабіринт”
в Любліні, вул. ксьондза Єжи Попелюшка 5 (ul. ks. J. Popiełuszki 5), вписаною під
номером 6 до реєстру інституцій культури, організатором яких є ґміна Люблін, NIP
946-182-98-01, REGON 000276506 (далі: Партнер) а також із дарувальниками, котрі
безкоштовно передали свої твори на Виставку і Ярмарок.
2. Ярмарок є подією, що супроводжує Виставку „Ми з Вами! / My z Wami!”, організовану
Партнером від 28.04.2022 р. до 29.05.2022 р. в приміщенні Галереї “Лабіринт” в
Любліні, вул. ксьондза Єжи Попелюшка 5, на якій будуть виставлені усі твори,
передані дарувальниками, що беруть участь у Ярмарку (далі: Твори).
3. Ярмарок організовано з приводу війни в Україні з метою збору коштів для
Організатора, котрий призначить їх на статутні цілі, тобто на допомогу людям, котрі
внаслідок війни були змушені шукати притулку на території Польщі.
§2
1. Учасниками Ярмарку можуть бути фізичні особи, котрим виповнилося 18 років і
котрі мають повну цивільну дієздатність, юридичні особи, а також організації, які не
мають статусу юридичної особи, проте можуть від власного імені набувати права та
обов’язки (далі: Учасники).
2. Зголошення бажання участі в Ярмарку, тобто набуття Творів, що презентуються на
Виставці, взаміну за переказ на рахунок Організатора коштів у розмірі принаймні
мінімальної суми, окресленої в Каталозі Виставки, означає згоду із цими Правилами.
§3
1. В рамках Ярмарку зацікавлені Учасники можуть набути у власність Твори, що
презентуються на Виставці, взаміну за переказ на рахунок Організатора коштів у
розмірі принаймні мінімальної суми, окресленої в Каталозі Виставки, який буде
доступний під час Виставки за місцем розташування Партнера, а також на сайті
www.labirynt.com і сторінці www.facebook.com/GaleriaLabiryntLublin.
2. Учасник, зацікавлений набуттям Твору в рамках Ярмарку на засадах, описаних у цих
Правилах, повинен повідомити про це опікунів Виставки безпосередньо на місці
в Партнера або ж електронною поштою на адресу: diana.kolczewska@labirynt.com,
а Учасник, котрий здійснює резервацію, отримує інформацію про мінімальну суму,
яку він має переказати Організаторові, з поданням детальних даних для здійснення
банківського переказу, що є рівнозначним із прийняттям резервації.
3. Резервація кожного з Творів відбувається згідно з черговістю зголошень.
4. Прийняття резервації спричиняє резервацію Твору на період до 7 днів задля
здійснення банківського переказу коштів на рахунок Організатора.
5. Учасник здійснює переказ на банківський рахунок Організатора – Товариства Homo
Faber, номер: 93 1940 1076 3069 8598 0000 0000, вказуючи у призначенні переказу
прізвище митця і назву Твору і додаючи „wystawa My z Wami! w Galerii Labirynt”.
6. Організатор застерігає собі можливість обмеження кількості резервацій для одного
Учасника і/або відмови здійснення резервацій у випадку, коли для цього є підстави.

7. Інформація про резервацію Твору буде вказана біля Твору, що презентується на
Виставці, проте без персональних даних Учасника, котрий здійснив резервацію.
8. Учасник, котрий здійснив резервацію, зобов’язаний перед тим, як спливе 7-денний
термін, переказати Партнерові особисто або ж вислати на електронну пошту
diana.kolczewska@labirynt.com підтвердження переказу суми, про яку йдеться у
пункті 1 даного параграфу. Ключовою є дата отримання підтвердження переказу,
причому Партнер і Організатор залишають за собою право перевірки справжності
наданого підтвердження переказу. Нездійснення переказу і/або ненадання
підтвердження переказу в цьому терміні спричиняє припинення резервації.
9. Учасник, котрий у період резервації здійснив переказ, про який ідеться у пункті
даного параграфу і надав підтвердження переказу, отримує право до набуття у
власність зарезервованого Твору після завершення Виставки. Твір буде передано у
приміщенні Партнера в термін, узгоджений Сторонами, не пізніше, ніж за 7 днів від
дня завершення Виставки.
10. Твори видаватимуться Учасникам, котрі набули на них права, у приміщенні
Партнера на основі протоколу прийому-передачі разом зі сертифікатом
автентичності, підтвердженим особистим підписом Автора, що буде доказом
переходу права власності на Твір з Дарувальника до Учасника. Однак враховуючи
те, що набуття Твору відбувається не внаслідок умови продажу, доставки
чи подібної цього виду, а переказ, який здійснюється Учасником на рахунок
Організатора, має характер пожертви на статутні цілі, Учасники не отримуватимуть
від Партнера, Дарувальника чи Організатора жодного виду рахунків, квитанцій чи
накладних.
§4
1. Питання, неврегульовані даними Правилами, вирішуються згідно з відповідними
нормами чинного законодавства.
2. Організатор залишає за собою можливість за наявності відповідних підстав
змінювати дані Правила, у тому числі заявлені терміни, а також у ситуаціях, коли
проведення Ярмарку стане неможливим або суттєво ускладненим, включаючи
зокрема те, що внаслідок раптових випадків, що не залежать від Організатора,
Ярмарок може бути скасований Організатором, про що він негайно повідомить
шляхом відповідного оголошення на своєму сайті. Зміни Правил не можуть
призвести до порушення прав Учасників, набутих перед втіленням зміни в життя.
3. Дані Правила публікуються на сайті Організатора www.hf.org.pl і Партнера www.
labirynt.com, а також будуть доступними для загального ознайомлення в місці, в
якому відбуватимуться Виставка і Ярмарок.

