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REGULAMIN AKCJI 600 KOSTEK NA 600-LECIE 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki publikowania i uczestnictwa w Ofertach 
na cel charytatywny: Obchody 600-lecia Urodzin Łodzi  w ramach portalu 
Allegro (dalej: „Akcja”) oraz zasady przeprowadzania Transakcji w ramach 
prezentowanych Ofert. 

1.2. Organizatorem Akcji jest Łódzka Organizacja Turystyczna (dalej: „ŁOT”), ul. 
Piotrkowska 28 / 2U, 90-269 Łódź, wpisana do rejestru Stowarzyszeń 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. 
Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000676009, posiadającą NIP: 725-219-92-52, REGON 
367173450, która wykorzystuje do realizacji Akcji portal Allegro.pl na 
zasadach określonych w Regulaminie Allegro. 

1.3. Partnerami w organizacji Akcji są Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 
Łódź , posiadająca NIP 725-002-89-02, REGON 472057632 oraz jej 
jednostka budżetowa Zarząd Inwestycji Miejskich (dalej „ZIM”) powołana na 
mocy uchwały nr XXVI/650/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dn. 9 marca 2016 
oraz zarządzenia Nr 4200/VIII/2020 Prezydent Miasta Łodzi z dnia 1 czerwca 
2020 roku. 

1.4. Oferty w ramach Akcji mogą być prowadzone w okresie od 1 marca 2023 
roku do 31 maja 2023 roku. W uzasadnionych przypadkach niesfinalizowania 
puli 600 Ofert  (zwroty, błędy w danych personalizacyjnych), ŁOT w 
porozumieniu z jej Partnerami mają prawo do wydłużenia Akcji aż do 
finalizacji 600 Ofert bądź do wdrożenia alternatywnego kanału dystrybucji,  
tym również poza portalem Allegro.   

1.5. Środki zgromadzone przez ŁOT w ramach Akcji zostaną przeznaczone w 
ramach działalności statutowej na realizację celów związanych z organizacją 
obchodów 600-lecia Urodzin Łodzi w okresie od 1 czerwca 2023 roku do 31 
grudnia 2023 roku. 

 

2. WYJAŚNIENIA POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE 

Allegro – internetowa platforma handlowa prowadzona przez Allegro, dostępna w 
domenie www.allegro.pl 

Cel Akcji Charytatywnej - stworzenie Pomnika Łodzian z okazji 600. urodzin 
miasta. Zysk ze sprzedaży zostanie przeznaczony na organizację bezpłatnych 
koncertów gwiazd podczas uroczystych obchodów urodzin Łodzi 

Oferta - propozycja zawarcia umowy sprzedaży dostępna na koncie 
https://allegro.pl/uzytkownik/LodzTravel jednej z 600 dostępnych, 
spersonalizowanych przez Uczestnika żeliwnych tabliczek, które ZIM umieści trwale 
w płytach kamiennych, wbudowanych następnie w Plac Wolności w Łodzi na odcinku 

http://www.allegro.pl/
https://allegro.pl/uzytkownik/LodzTravel
https://allegro.pl/uzytkownik/LodzTravel
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między pomnikiem Tadeusza Kościuszki, a początkiem ulicy Piotrkowskiej. Oferta w 
szczególności zawierać będzie cenę wywoławczą i opis wraz z dokumentacją 
projektową, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach 
Allegro 

Pomnik Łodzian – nazywany również pomnikiem – wbudowany w Plac Wolności 
zestaw płyt kamiennych wraz ze spersonalizowanymi zgodnie z Ofertą tabliczkami.  

Regulamin – niniejszy regulamin Akcji dostępny pod adresem: 
www.lodz.pl/600/regulaminPomnik600lat.pdf 

Regulamin Allegro – regulamin korzystania z Allegro na zasadach ogólnych, 
dostępny pod adresem: www.allegro.pl/regulamin oraz dla aukcji charytatywnych 
dostępny pod adresem: https://allegro.pl/regulamin/zalacznik/17   

Uczestnik – osoby lub firmy biorące udział w transakcjach przeprowadzanych w 
ramach Ofert w charakterze Sprzedającego lub Kupującego; z tym zastrzeżeniem, że 
w celu opublikowania Oferty lub wzięcia udziału w Licytacji w ramach tej Oferty 
wymagane jest dokonanie pełnej rejestracji w rozumieniu art. 2.2., lit a Regulaminu 
Allegro. 

 

3. ZASADY AKCJI 

 

3.1. Akcja polega na wystawianiu przez ŁOT Ofert, z których kwota uzyskana ze 
sprzedaży w ramach tych Ofert przeznaczona będzie na Cel Akcji 
Charytatywnej. 

3.2. Allegro obsługuje Oferty, dostarczając niezbędne do ich funkcjonowania 
narzędzia służące m.in. do wskazania przez ŁOT Celu Akcji Charytatywnej, 
dla którego będą wystawiane Oferty. 

3.3. Wszystkie Oferty dostępne w ramach Akcji będą umieszczone przez ŁOT z 
włączoną opcją minimalnej ceny wywoławczej w wysokości 600 zł brutto, a 
ich czas trwania nie będzie dłuższy niż 10 dni kalendarzowych. 

3.4. Kupujący na zasadach ogólnych regulaminu Allegro mogą prowadzić licytację 
Ofert dostępnych w ramach Akcji, w trakcie ich trwania. Warunkiem wygrania 
licytacji w ramach oferty jest uzyskanie na zakończenie jej trwania najwyższej 
kwoty w złotych brutto, przewyższającej cenę wywoławczą każdej z Ofert. 

3.5. Zwycięzca licytacji Ofert otrzyma od ŁOT spersonalizowaną wiadomość 
wewnątrz aplikacji Allegro z indywidualnym linkiem do formularza 
personalizacyjnego. Aby sfinalizować udział w Akcji, Zwycięzca licytacji jest 
zobowiązany przez wypełnienia tego formularza danymi personalizacyjnymi 
do umieszczenia na żeliwnych tabliczkach w ramach Akcji. 

3.6. Powyższe dane personalizacyjne muszą spełniać następujące wymogi 
techniczne: 

3.6.1. Mogą być zastosowane jedynie litery drukowane. 
3.6.2. Mogą być zastosowane polskie znaki: Ą, Ę, Ć, Ł, Ń, Ó, Ś, Ż, Ź oraz 

litery polskiego alfabetu od A do Z. 

http://www.lodz.pl/600/regulaminPomnik600lat.pdf
http://www.lodz.pl/600/regulaminPomnik600lat.pdf
http://www.allegro.pl/regulamin
https://allegro.pl/regulamin/zalacznik/17
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3.6.3. Dane muszą się mieścić maksymalnie w 3 liniach, z których każda nie 
może przekraczać 14 znaków ze spacjami włącznie. Zwycięzca musi w 
czytelny sposób określić dane do umieszczenia w każdej linii np.: 
 

1. JAN 
2. KOWALSKI 

lub 

1. ŁÓDZKA 
2. ORGANIZACJA 
3. TURYSTYCZNA 

 

3.6.4. Nie można umieszczać w danych personalizacyjnych znaków 
specjalnych, z wyjątkiem znaku myślnika – jako elementu 
dwuczłonowego nazwiska lub nazwy firmy np.: 
 

1. JOANNA 
2. KOWALSKA- 
3. NOWAK 

lub 

1. INSTYTUCJA 
2. PRZYKŁADOWO- 
3. TURYSTYCZNA 

 
3.6.5. W danych personalizacyjnych należy podawać imię lub imiona, 

nazwiska Uczestników Akcji bądź osób, którym chcą dedykować tabliczkę 

lub nazwy rejestrowe firm, organizacji lub instytucji reprezentowanych 

przez Uczestników, o ile będą spełnione warunki techniczne określone w 

punkcie 3.6 niniejszego Regulaminu – pod warunkiem, że działalność 

w/w trwa od co najmniej 90 dni. 

3.6.6. W danych personalizacyjnych zabronione jest szczególnie podawanie 
fraz i zwrotów powszechnie uważanych za obraźliwe, nie obejmujących 
danych Uczestników Akcji lub nie związanych z Akcją. 

3.7. ŁOT zastrzega sobie prawo odmowy finalizacji Oferty w ramach Akcji jeśli 
dane personalizacyjne nie będą spełniały warunków określonych w punkcie 
3.6 niniejszego Regulaminu lub nie zostaną w ogóle przesłane przez 
Uczestnika w terminie 7 dni od zakończenia licytacji. W takim przypadku 
Licytacja Oferty zostaje odwołana, ewentualna wpłata środków przez 
Uczestnika zostanie zwrócona z potrąceniem kosztów operacji finansowej. 
Jednocześnie niesfinalizowana Oferta wróci do puli 600 Ofert możliwych do 
wystawienia przez ŁOT do końca trwania Akcji. 

3.8. Każdy Zwycięzca licytacji Ofert, który przekaże ŁOT poprawnie przygotowane 
dane personalizacyjne otrzyma od ŁOT w ciągu 7 dni kalendarzowych drogą 
elektroniczną potwierdzenie tego faktu, wraz z elektronicznym certyfikatem 
zawierającym: 

3.8.1. indywidualny numer w zakresie od 1 do 600; 
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3.8.2. zaakceptowane przez ŁOT dane personalizacyjne. 
3.9. ŁOT w terminie do 18 czerwca 2023 roku przekaże do Miasta Łódź oraz ZIM 

listę 600 poprawnie przekazanych danych personalizacyjnych Uczestników 
do umieszczenia na żeliwnych tabliczkach zgodnie z Ofertą, . Wszystkie dane 
personalizacyjne zostaną na żeliwnej tabliczce edycyjnie wypośrodkowane 
dla ujednolicenia i zachowania estetyki Pomnika. 

3.10. ŁOT we współpracy z Miastem Łódź oraz ZIM, w terminie najpóźniej do 
31 grudnia 2023 roku dokona podsumowania Akcji, zapraszając drogą 
elektroniczną wszystkich zwycięskich Uczestników z listy z punktu 3.8 na 
uroczystą ceremonię otwarcia Pomnika. 

3.11. Na życzenie Zwycięzcy, ŁOT wysyła drogą elektroniczną na adres 
Użytkownika z serwisu Allegro.pl fakturę VAT jako dowód dokonanego 
zakupu w ramach Oferty. 

3.12. Z chwilą wypełnienia formularza personalizacyjnego Zwycięzca musi 
potwierdzić, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych 
umieszczonych na tabliczce przez czas nieokreślony, a także nie ma 
możliwości cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 
umieszczonych na tabliczce. 
 

4. BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI 
 

1. Allegro zastrzega możliwość przeprowadzania weryfikacji Uczestników 
dokonujących zakupu Towarów lub Usług w ramach Ofert w przypadkach, 
w których wartość Transakcji zawartej w ramach Oferty lub wartość 
zaoferowanej podczas Licytacji kwoty jest wyższa lub równa kwocie 
1.000,00 zł. W tym celu odpowiednio zastosowanie znajduje art. 2.6 
Regulaminu Allegro. 
 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Regulamin jest dostępny dla wszystkich Uczestników pod adresem: 
www.lodz.pl/600, a także przesyłany drogą elektroniczną na podany adres 
e-mail Uczestników w przypadkach przewidzianych przez odpowiednie 
przepisy prawne. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają 
odpowiednio zastosowanie postanowienia Regulaminu Allegro, o ile nie są 
sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

3. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników w ramach Ofert. 
Regulamin wiąże Sprzedającego od momentu wystawienia Oferty, a 
Kupującego od momentu złożenia oferty na Licytacji. 

4. Allegro może udostępniać dane osobowe Uczestników ŁOT w 
uzasadnionych przypadkach, w tym w szczególności wystąpienia Dyskusji, 
nieopłacenia Oferty, potrzeby realizacji próśb Uczestników (np. prośby 
Uczestnika o wydanie zaświadczenia o przeprowadzeniu Transakcji na 
rzecz Celu Akcji), a także wystąpienia każdej innej sytuacji, która mogłaby 
wpłynąć negatywnie na dobro ŁOT. Dane osobowe Uczestników, których 
dane zostaną przekazane przez Allegro, będą przetwarzane przez ŁOT. 
Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania danych przez ŁOT 
znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

http://www.lodz.pl/600/regulaminPomnik600lat.pdf
http://www.lodz.pl/600/regulaminPomnik600lat.pdf
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5. Nagłówki (tytuły poszczególnych punktów) w Regulaminie użyte są dla 
celów informacyjnych i nie mają wpływu na wykładnię Regulaminu. 

6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane 
prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego za nieważne, pozostałe 
postanowienia pozostają w mocy 

 

 

 


