
REGULAMIN 

XVIII  AUKCJI KOLEKCJONERSKIEJ 

 
1. Organizatorem aukcji jest Towarzystwo Przyjaciół Muzeum. 

2. Celem aukcji jest pozyskanie eksponatów dla Muzeum. 

3. Pozyskane środki finansowe z aukcji przeznaczone będą na 

działalność statutową Muzeum 

4. Przedmiotami aukcji mogą być dzieła sztuki (obrazy, rzeźby, 

zegary, bibeloty), stare fotografie i pocztówki, numizmaty, 

walory filatelistyczne, książki, czasopisma itp. pozyskane 

przez organizatorów w formie darów lub przekazane na 

aukcję w komis i eksponaty o charakterze zabytkowym 

między innymi „Tomasowiana” 

5. Wartość przedmiotu oddanego w komis podaje właściciel,  

a cenę wywoławczą ustala organizator. 

6. Przedmioty przekazane w darze wycenia i podaje cenę 

wywoławczą Komisja powołana przez Organizatora. 

7. Różnica między ceną wywoławczą a wylicytowaną podczas 

aukcji jest zyskiem finansowym organizatora. 

8. Organizator zastrzega, że przedmioty o wartości muzealnej 

zostaną w pierwszej kolejności sprzedane Muzeum za cenę 

wywoławczą lub zostaną przekazane do zbiorów  Muzeum  

w formie daru. 

9. Przedmioty po multimedialnej prezentacji są licytowane  

w następujący sposób: 

• o wartości od 3 zł. do 10 zł. przebicie o 2 zł. 

• o wartości od 10 zł. do 50 zł. przebicie o 5 zł. 

• o wartości od 50 zł. do 100 zł. przebicie o 10 zł. 

• powyżej 100 zł. przebicie 20zł.   

10. Przedmioty są licytowane za natychmiastową zapłatą 

gotówkową. 

11. Aukcja odbędzie się w dniu 14 V 2016 r. (sobota) o godz. 

19.00 w sali odczytowej Muzeum w Tomaszowie Maz. im. 

Antoniego hr. Ostrowskiego, ul. POW 11/15 

12. Przedmioty  aukcyjne prosimy dostarczać do dnia 30 

kwietnia 2016 r. do Muzeum w Tomaszowie Maz. im. 

Antoniego hr. Ostrowskiego, ul. POW 11/15 w godzinach  

9.00 - 14.00. 

13. Za  dostarczone  eksponaty  na  aukcję będą wystawione 

pokwitowania. 

14.Do odbioru  eksponatów  i wystawiania pokwitowań     

     Organizator  upoważnia  pracowników Muzeum: pp.    

    Grażyna  Srebrzyńska, Dorota Bill – Skorupa i Ewa Przybysz 



15. W dniach 10 - 15 maja 2016 r. w godzinach pracy Muzeum 

będzie można oglądać wyeksponowane przedmioty z podaną 

ceną  wywoławczą. 

16. Przedmioty przekazane na aukcję w formie daru, a nie 

zlicytowane, zostaną zdeponowane do czasu przeprowa -

dzenia kolejnej aukcji. 

17. Darczyńcy zostaną powiadomieni o losie przekazanych 

 eksponatów. 

18. Organizator zobowiązuje się uregulować zapłatę za 

przekazane w komis eksponaty, a wylicytowane podczas 

aukcji, w dniach od 23 do 31 maja 2016 r. 

19. Przedmioty przekazane w komis,  a nie zlicytowane, będą  

 zwracane   właścicielom po aukcji w dn. 20 - 31 V 2016 r. 

  20. Bliższe informacje o aukcji można uzyskać pod numerami 

 tel:  (44 )   724 - 48 - 48. ; 600 313 315 

  21. Interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

  22.Regulamin Aukcji dostępny w kasie Muzeum i na  

www.muzeumtomaszow.pl 

 

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum 
 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum 

i Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim 

im. Antoniego hr. Ostrowskiego 

 

zapraszają na  

 

KOLEKCJONERSKĄ
XVIIIXVIIIAUKCJĘ

 

 

 

14 maja 2016 r. 

godz. 19.00 

Muzeum, ul. P.O.W. 11/15 


