V. ročník benefiční potápěčské

AUKCE
pro plavce
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PROGRAM:
15:00
15:00 -16:30
18:00 – 20:00+

dne 9. dubna 2011
v aukční síni
Saši u Netrefů, Chýně
prezentace a prohlídka předmětů, první rozplavby
dětská aukce
útok na věci v katalogu vyhlídnuté

CO NA SEBE
téma Evropská unie
(ve ztvárnění se meze nekladou)
Od roku 2007 jsme přispěli na výuku plavání plavců s postižením celkem 588 000 korun.
Bude brzy milion?

CHCI DÁT NĚCO DO DRAŽBY
Pořiďte fotografii předmětu a opatřete ho krátkým označením – obecný popis, původ, stáří, historie, příběh
předmětu apod. Fotografie s popisem je třeba zaslat nejpozději do 26. 3. do 24:00h na email
kus@markus-rk.cz. Předměty do dražby přineste s sebou nejpozději do 17:30 v den konání dražby.
VĚCI DO AUKCE
Předměty nesmí být poškozené, nefunkční či jinak závadné, prošlé, živé a second hand. Každý jednotlivec
starší 18ti let se bude moci zapojit pouze s jedním předmětem. Při velkém množství předmětů tvůrce
dražebního katalogu a hlavní licitátor má možnost seskupit více věcí dohromady.
Dětská aukce. Taktéž do dětské aukce doneste hračky věci dětem zajímavé, raději hry, než plyšáky!
PŮJDU POPRVÉ
Dražíme předměty, které přinesete. Mohou
být umělecké i neumělecké, hodnotné i
méně hodnotné, užitečné i bez užitku,
vtipné i bez vtipu. Podmínky dražby najdete
ve vyhlášce. Fotografie dražených předmětů
obdržíte před konáním dražby mailem.
Celkový výtěžek putuje na plavání vozíčkářů
na konto organizace, která speciální
metodikou výuky plavání naučí plavat
plavce všech ročníků a všech typů
postižení, pokud jen trochu něčím hýbou a
dokáží nadechovat a vydechovat. Více na
www.kontaktbb.cz.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
o konání soukromé potápěčské benefiční dražby, prováděné společnou dražbou,
která není ve smyslu zákona č. 26/ 2000 Sb., o veřejných dražbách
Dražebník, SANEJIVOMAKU se sídlem v Chýni, BEZIČA, tímto oznamuje, že se dne 9. dubna 2011 bude na žádost
vlastníků dražených předmětů konat dobročinná soukromá potápěčská (podvodnická) dražba. Celkový výtěžek dražby
bude poskytnut občanskému sdružení Kontakt bB na podporu plavců s postižením.
Dražební předměty jsou označeny a popsány včetně jejich příslušenství, práv a závazků na nich váznoucích a s nimi
spojených, stavu odhadnuté nebo zjištěné ceny, nejnižšího podání ( vyvolávací ceny) a minimálního příhozu v dražebním
katalogu. Předměty dražby budou draženy v pořadí uvedeném v dražebním katalogu.
Při dražbě vyvolává licitátor předmět pod jeho pořadovým číslem. Po vyvolání předmětu mohou dražitelé činit příhozy
viditelným zvednutím zálohového dražebního čísla. Dražba předmětu trvá, pokud dražitelé činí příhozy.

Cena předmětu od v Kč
100 – 1000
1000 – 5000
5000 – 10000
10000 – 50000
50000 a více

Minimální příhoz v Kč
50
100
500
1000
10000

O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním dražby. O způsobu dražby v nepřítomnosti je třeba se informovat ve
společnosti SANEJIVOMAKU tel 777551123.
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dražebníkovi v hotovosti o nejbližší platební pauze. Platbu
převodem či šekem nebo jiným způsobem úhrady je třeba dohodnout dopředu. Vyvolávací ceny jsou uvedeny v Kč.
Hodnota dražebního čísla a zároveň vstupné je zdarma. Vstupné k Netrefům je lahvinka lahodného vína pro pány a něco
dobrého k zakousnutí pro dámy.
Pokud není uvedeno jinak, je stav předmětů úměrný věku jejich majitele.
V Praze skoro na Tři krále v Hybernské ul.
SANEJIVOMAKU

… a na závěr
Doneste jídlo a pití přímo úměrné vlastní váze a spotřebě
Dražební institut:
►Parlament EU: osvědčená skupina SANEJIVOMAKU
►Evropský ombudsman: Míra eN
►Předsedkyně parlamentu EU: Saša eN
►Komisaři EU: Martin Ká, Mára eŠ a Libor Vé
►Evropská centrální banka: Jíťa Vé a Madla Ká, Karolína eŠ, Radka Ku
►Soudní dvůr EU: Dr. Milan Bé s kulatým razítkem
►Zdravotní komise EU: Hanka Bé
►Europol: Jindra eR a Štěpán eN
►Markytánka EU: Vítek eS

85 tisíc korun byl výnos z prvního ročníku aukce v roce 2007
140 tisíc v roce 2008
203 tisíc v roce 2009
160 tisíc v roce 2010

