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Aukce pro hospic 2023 
Pravidla moderované aukce  

Registrace, výdej dražebních čísel 

• Registrace je nutná pro všechny, kteří chtějí dražit v moderované aukci. 
• Pokud jste se nezaregistrovali předem elektronicky, odevzdejte vyplněný registrační lístek 

u registračního místa (obdržíte jej u vstupu). 
• Poté obdržíte konkrétní dražební číslo. Toto číslo, prosíme, vraťte po skončení aukce. 

Aukce 

• Dražitelé se účastní aukce veřejně. 
• Dražbu řídí licitátor. 
• Zájem o dílo oznámí dražitel zvednutím dražebního čísla a zřetelným vyslovením částky, kterou za dílo 

nabízí. 
• Minimální příhoz oznámí licitátor. Přihodit lze i částku vyšší. 
• Licitátor může rozhodnout, že dílo z dražby z důvodu malého zájmu vyřadí. 
• Konečné slovo má vždy licitátor. 
• Děti nesmí dražit, číslo zvedá vždy dospělý. 

Platební a administrativní část 

• Vydražená díla lze platit hotově nebo platební kartou u registračního a platebního místa po ukončení 
aukce licitátorem. 

• Na platebním místě se prokážete svým dražebním číslem.  
• Po zaplacení vám vydražené objekty předají naše asistentky. Prosíme, neodnášejte sami díla ze 

stojanů. 
• Prosíme o trpělivost. Platby budou probíhat postupně. 
• Zaplacením a převzetím díla přebírá zodpovědnost za dílo nový majitel. Díla je možné uložit v šatně, 

kde je po celý večer zajištěna obsluha. 
• Pokud nedojde k platbě bezprostředně po ukončení aukce, bude vám vystavena darovací smlouva. 

Platbu lze provést převodem nejpozději do 14.4.2023. Uhrazením se rozumí připsání platby na účet 

hospice. Nebo můžete platit hotově v kanceláři hospice, kde vám také dílo předáme. A to pouze po 
předchozí domluvě s paní Skřivánkovou na čísle 416 733 185-7; nebo na emailu 
ucetni@hospiclitomerice.cz 

• Nedojde-li k tomuto datu k úhradě, dílo zůstává v majetku hospice. 
• Zaplacením díla se stáváte dárcem a vaše platba darem. Na tyto dary vám bude vystaveno potvrzení o 

daru za kalendářní rok v lednu 2024. 
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