
REGULAMIN LICYTACJI NAJBARDZIEJ HOJNYCH DARCZYŃCÓW 
LIMITOWANYCH SERDUSZEK KOLEKCJONERSKICH NFT 

 
1. Czym jest Licytacja Najbardziej Hojnych Darczyńców serduszek kolekcjonerskich NFT?  

 
1.1. Regulamin dotyczy organizowanej przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 19C, 02-738 Warszawa, KRS 0000030897 
(zwaną dalej „Organizatorem”) Licytacji Najbardziej Hojnych Darczyńców– 
Limitowanych Serduszek Kolekcjonerskich NFT (zwaną dalej „Licytacją”), z której cała 
kwota zostanie przeznaczona na cel 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
(zwany dalej „31. Finał WOŚP”).  

1.2. Uczestnicy Licytacji – najhojniejsi darczyńcy otrzymają honorowe nagrody w postaci 
tokena:   

• w liczbie 31 (słownie: trzydzieści jeden) sztuk limitowanych Serduszek 
Kolekcjonerskich NFT – (numerowanych i datowanych na 2023 r.) z okazji 31. Finału 
WOŚP (zwanych dalej „Serduszkiem Kolekcjonerskim NFT”). 

1.3. Licytacja odbywa się od 24 stycznia 2023 r.  do dnia 31. Finału WOŚP, czyli 29 stycznia 
2023 roku do godz. 24:00  

1.4. Operatorem Licytacji jest Influverum sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 15,  
60-595 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS: 0001006757, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie 
Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP: 7812044356 oraz REGON: 
52386367300000 (zwana dalej „Operatorem”). 

 
2. Zgłoszenia udziału w Licytacji 

 
2.1. W Licytacji mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne (należycie 

reprezentowane) lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą osobiście lub 
przez pełnomocnika (zwane dalej „Darczyńcami”).  

2.2. Zgłoszenia do udziału w Licytacji przyjmowane są na platformie Mintiq (zwanej dalej 
„Platformą”), pod adresem kolekcjonerskieserduszka.mintiq.io, przy czym wejście na 
Platformę odbywa się za pośrednictwem landing page: nft.wosp.org.pl.  

2.3. Warunkiem udziału w Licytacji jest podanie wszystkich wymaganych danych  
w Platformie. 

2.4. Każdy zgłaszający się Darczyńca może wybrać dla siebie pseudonim lub nazwę, pod którą 
będzie występował przez cały czas trwania Licytacji. Wybrany przez Darczyńcę 
pseudonim lub nazwa nie może być oznaczeniem naruszającym lub mogący naruszać 
dobre obyczaje lub dobra osobiste osób trzecich, jak również służyć propagowaniu 
jakichkolwiek idei politycznych.  

2.5. Organizator, Operator oraz wszystkie osoby związane z obsługą Licytacji zobowiązane są 
do utrzymania w całkowitej tajemnicy wszystkich zgłoszonych danych osobowych oraz 
danych osób prawnych biorących udział w Licytacji, z zastrzeżeniem pkt 5.1. niniejszego 
regulaminu.  

2.6. Przystąpienie do Licytacji, w której nagrodą honorową będzie wybrane przez Darczyńcę 
Kolekcjonerskie Serduszko NFT, jest równoczesnym zaakceptowaniem postanowień 

http://kolekcjonerskieserduszka.mintiq.io/
http://nft.wosp.org.pl/


niniejszego regulaminu i bezwarunkowym zobowiązaniem się osób, które wygrają 
Licytację do wpłacenia pełnej zgłoszonej w czasie Licytacji kwoty.  

2.7. Operator jest uprawniony do zażądania dokonania weryfikacji Darczyńców. Dodatkowa 
weryfikacja będzie wymagana przy zadeklarowaniu przez Darczyńcę kwoty powyżej 
20.000 złotych. 

2.8. Operator może odmówić przyjęcia uczestnictwa danego Darczyńcy w Licytacji, jeżeli 
uzna, że jego zgłoszenie jest niewiarygodne. O przyczynach odmowy uczestnictwa  
w Licytacji Operator nie ma obowiązku informować Darczyńcy.  
 

3. Przebieg i zasady licytacji  
 

3.1. Deklarowane wpłaty Darczyńców na rzecz Organizatora są zgłaszane za pośrednictwem 
Platformy. 

3.2. Darczyńca, zgłaszając chęć udziału w Licytacji, zobowiązany jest wskazać, które  
Serduszko Kolekcjonerskie NFT będzie licytować.  

3.3. Organizator zastrzega, iż Licytacje dotyczące Serduszek Kolekcjonerskich NFT o nr 4 - 31 
będą odbywać się pojedynczo, zaś Licytacje Serduszek Kolekcjonerskich NFT o nr 1 - 3 
będą odbywać się będzie wspólnie  
w licytacji głównej „pierwszych trzech Serduszek Kolekcjonerskich NFT” (dalej zwaną: 
„Licytacją Główną”).  

3.4. Zwycięzcami Licytacji są osoby, które zadeklarowały wpłatę najwyższej kwoty za 
wybrane Serduszko/a Kolekcjonerskie NFT, z zastrzeżeniem, że w przypadku Serduszek 
Kolekcjonerskich NFT o numerach 1 - 3: 

• Serduszko Kolekcjonerskie NFT nr 1 zdobywa osoba, która zadeklarowała 
najwyższą darowiznę  
w Licytacji Głównej, 

• Serduszko Kolekcjonerskie NFT nr 2 zdobywa osoba, która zadeklarowała drugą 
najwyższą darowiznę w Licytacji Głównej, 

• Serduszko Kolekcjonerskie NFT nr 3 zdobywa osoba, która zadeklarowała 
trzecią najwyższą darowiznę w Licytacji Głównej, 

3.5. Organizator zastrzega, że minimalna kwota darowizny w Licytacji Serduszka 
Kolekcjonerskiego NFT to 599 zł. 

3.6. W sytuacji zgłoszenia w trakcie Licytacji darowizny tej samej wysokości przez kilku 
Uczestników, o kolejności miejsc na liście ostatecznej decyduje kolejność zgłoszeń.  

3.7. Licytacje oraz wydanie tokenów odbywają się w oparciu o funkcjonalności udostępnione 
przez Operatora na Platformie, a regulamin Platformy znajduje się pod adresem: 
https://mintiq.io/documents/common/terms-and-conditions.pdf. Darczyńca 
przystępujący do Licytacji powinien się z nim zapoznać.  
 

4. Zasady odbioru wygranego Serduszka Kolekcjonerskiego NFT 
 

4.1. Osoby, które zgłosiły w poszczególnych Licytacjach najwyższe kwoty, tj. wygrały Licytację 
na wybrane Serduszko/a Kolekcjonerskie NFT, otrzymają automatycznie wygenerowany 
link, za pośrednictwem którego zobowiązani będą dokonać płatności zgłoszonej przez 
siebie kwoty, w terminie do 20 lutego 2023 r. 

https://mintiq.io/documents/common/terms-and-conditions.pdf


4.2. W sytuacji niedokonania wpłaty przez zwycięzcę Licytacji w terminie do 20 lutego 2023 
r. – Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania Serduszko Kolekcjonerskie NFT 
osobie, która zaoferowała kolejną najwyższą kwotę w tej Licytacji.  

4.3. Płatność za wygraną Licytację odbywa się za pomocą systemu PayU (prowadzonego 
przez PayU S.A. z siedzibą Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań posiadającego status 
Krajowej Instytucji Płatniczej). Kwota darowizny trafia bezpośrednio na konto 
Organizatora (Fundacji WOŚP). 

4.4. Zwycięzcy Licytacji (dotyczących poszczególnych numerów Serduszek Kolekcjonerskich 
NFT) otrzymają e-mail określającego zasady odbioru E-serduszka z Platformy oraz 
unikatowy kod autoryzujący.  

4.5. Zwycięzca Licytacji po dokonaniu wpłaty i uzyskaniu powyżej opisanej wiadomości  
e-mail ma 30 dni na odbiór Serduszka Kolekcjonerskiego NFT w formie NFT oraz 
pobrania certyfikatu autentyczności tego Serduszka Kolekcjonerskiego NFT, od 
momentu e-maila z pkt 4.4 powyżej, pod rygorem niewydania Serduszka w terminie 
późniejszym.  

4.6. Zwycięzca Licytacji niezależnie od uzyskanego dostępu do Serduszek Kolekcjonerskich 
NFT w formie NFT oraz certyfikatu autentyczności tego Serduszek Kolekcjonerskich NFT 
- otrzyma również wygrane Serduszko Kolekcjonerskie NFT w formie graficznej za 
pośrednictwem e-mail, w e-mail z pkt 4.4 powyżej. 

 
5. Postanowienia końcowe  

 
5.1. Fundacja zastrzega sobie prawo podania do publicznej wiadomości danych 

uczestniczących w Licytacji Uczestników, którzy do dnia 20 lutego 2023 r. nie wpłacą 
zgłoszonej w Licytacji kwoty oraz zablokowania możliwości uczestnictwa w Licytacji w 
kolejnych latach, na co Licytant wyraża zgodę przystępując do Licytacji.  

5.2. W sprawach nieuregulowanych odpowiednie zastosowanie znajduje regulamin 
Platformy. 

5.3. Wszelkie zapytania w trakcie Licytacji wyjaśniać będzie Operator lub przedstawiciel 
Organizatora.  

5.4. Wszelkie zastrzeżenia i uwagi Darczyńców zgłoszone za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres e-mail: support@mintiq.io - w ciągu 14 dni od zakończenia 
Licytacji, rozpatrzone zostaną w terminie 14 dni od momentu ich przyjęcia,  
a wyjaśnienie zostanie przesłane będzie w takiej samej formie.  

5.5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Licytacji lub zmiany terminu Licytacji 
Finałowej bez podania przyczyny. 

5.6. Klauzula informacja wymagana przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) dostępna jest pod 
linkiem:  
 

• Organizator: https://www.wosp.org.pl/final/regulamin  

• Operator: https://mintiq.io/documents/common/privacy-policy.pdf.  
 

https://www.wosp.org.pl/final/regulamin
https://mintiq.io/documents/common/privacy-policy.pdf

