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NR ……………… 

Umowa dotycz ąca Spotkania z Gwiazd ą po wygranej 
licytacji w portalu „PoznajGwiazde.pl” 

 

Niniejsza umowa zawarta zostaje w dniu …………………………… r.  

w ……………………………… pomiędzy: 

 

Oficjalnym Partnerem PoznajGwiazde.pl , jakim jest GoldVenture Paweł Kuc,  

ul. Gwiezdna 10/26, 41-218 Sosnowiec, NIP: 6443290750, REGON: 243371998, 

zwanym dalej Organizatorem,  

a …………………………………………………………, zamieszkałym/-ą: 

………………………………………………………………………………………………………, 

PESEL: …………………………………………………… 

zwanym/ą dalej Zwyci ęzcą licytacji . 

Osobę, z którą spotkanie wygrał Zwycięzca licytacji w ramach licytacji na portalu 

„PoznajGwiazde.pl” nazywamy „Gwiazd ą” . 

„Organizator” i „Zwycięzca licytacji” zwani są dalej „Stronami” . 

Podmiot, który gościć będzie „Gwiazdę” i „Zwycięzcę licytacji” nazywamy 

„Gospodarzem” . 

Tematyka niniejszego porozumienia pomiędzy Stronami zwana jest dalej „Spotkaniem” . 

 

Strony ustalają, co następuje: 

§ 1. Przeznaczenie i zakres umowy 

1. Umowa ma na celu ochronę interesów stron i organizatorów, tj. Organizatora, 
Zwycięzcy licytacji, Gwiazdy, Gospodarza oraz Fundacji. 

2. Umowa obejmuje aspekty prawne oraz formalne spotkania z Gwiazdą. 
3. Umowa jest rozwinięciem Regulaminu, który zaakceptowany został przez 

Zwycięzcę licytacji w momencie rejestracji w portalu „PoznajGwiazde.pl”. 
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§ 2. Szczegóły spotkania 
1. Spotkanie Gwiazdy ze Zwycięzcą licytacji odbędzie się w terminie ustalonym 

pomiędzy Gwiazdą a Zwycięzcą licytacji po jej zakończeniu w jednej  
z partnerskich restauracji. 

2. W przypadku wystąpienia problemów z zadeklarowanym terminem Gwiazda ma 
obowiązek powiadomić Organizatora o zmianie terminu. Organizator ma 
obowiązek powiadomić Zwycięzcę w ciągu 24 godzin od uzyskania takiej informacji 
o zmianie daty i godziny i/lub miejsca spotkania. 

3. Podczas spotkania Zwycięzca licytacji zje obiad z Gwiazdą. Obiad i gościnę 
zapewnia Gospodarz zgodnie z umową z Organizatorem. 

4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za przebieg oraz czas trwania Spotkania, 
jednakże dopełni wszelkich starań, aby Spotkanie trwało nie mniej niż godzinę. 

5. Po zakończeniu licytacji jej Zwycięzca otrzyma drogą mailową „czarną listę 
tematów zakazanych”, w której Gwiazda wymieniła tematy, których nie ma ochoty 
poruszać w trakcie Spotkania i której Zwycięzca licytacji zobowiązany jest 
przestrzegać pod rygorem przerwania spotkania. Fakt otrzymania „czarnej listy 
tematów zakazanych” po zakończeniu licytacji nie może stanowić argumentu do 
zrzeczenia się wygranej licytacji, a jest jedynie podyktowane prośbą ze strony 
Gwiazdy o niepublikowanie jej zapisów opinii publicznej. 

6. Wylicytowana kwota, jak i „czarna lista tematów zakazanych” to informacje poufne 
i pod żadnym pozorem Zwycięzca licytacji nie powinien ujawniać tych informacji 
nikomu przed ani w trakcie ani po Spotkaniu, pod rygorem odwołania Spotkania z 
winy Zwycięzcy licytacji i/lub żądania zadośćuczynienia. 

§ 3. Zakończenie spotkania 

1. W trakcie Spotkania może być przeprowadzone nagranie video, które będzie 
stanowić relację ze Spotkania, zamieszczoną później na witrynie PoznajGwiazde.pl 
oraz Partnerów w archiwum Spotkań. 

2. W trakcie Spotkania zarówno Gwiazda, jak również Zwycięzca licytacji i Gospodarz 
poproszeni zostaną do kilku pamiątkowych zdjęć, dokumentujących to wydarzenie 
na tle ścianki z logotypami Partnerów i sponsorów Spotkania, zamieszczonych 
później na witrynie PoznajGwiazde.pl oraz Partnerów w archiwum Spotkań. 

3. Pod koniec Spotkania zarówno Gwiazda, jak również Zwycięzca licytacji i 
Gospodarz poproszeni zostaną o udział w krótkim wywiadzie dokumentującym to 
wydarzenie, zamieszczonym później na witrynie PoznajGwiazde.pl oraz Partnerów 
w archiwum Spotkań. 

4. Po zakończeniu Spotkania Zwycięzca licytacji może pozostać w lokalu, jednakże 
czyni to na swój własny koszt. 

§ 4. Nieoczekiwane zako ńczenie spotkania 

1. W przypadkach szczególnych Gwiazda ma prawo przerwać spotkanie ze 
Zwycięzcą licytacji. 

2. Przez szczególny przypadek rozumie się tutaj: 
1) nieodpowiednie zachowanie, wulgarne i/lub obraźliwe w stosunku do 

Gwiazdy, Gospodarza, innych bohaterów spotkania lub 
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2) zachowanie stanowiące zagrożenie dla zdrowia lub życia bohaterów 
Spotkania lub 

3) pojawienie się Zwycięzcy licytacji pod wpływem alkoholu, narkotyków 
lub innych środków odurzających lub 

4) poruszanie tematów z tzw. „czarnej listy tematów zakazanych”. 
3. Ochrona ma prawo zareagować i wyprosić gościa stwarzającego problem zgodnie 

z ust. 2 niniejszego artykułu. 
4. Organizator deklaruje, że zgodnie ze swoją umową z Gwiazdą nie zakończy ona 

spotkania z powodu tzw. „kaprysu”. 
5. Zwycięzca licytacji ma prawo zakończyć spotkanie z Gwiazdą przed czasem, bez 

żadnych konsekwencji dla żadnej ze stron. 
6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za przerwanie Spotkania z powodów 

wymienionych w ust. 2 niniejszego artykułu. 

§ 5. Informacje zwrotne od zainteresowanych stron 

1. Zwycięzca licytacji, Gwiazda, Gospodarz oraz Organizator mają prawo przekazać 
informacje zwrotne dotyczące spotkania oraz osób fizycznie biorących udział w tym 
spotkaniu. 

2. W przypadku opinii negatywnych Organizator ma prawo zadawać pytania 
dotyczące powodu pojawienia się tych opinii każdej ze stron, w tym Zwycięzcy 
licytacji. 

3. W przypadku uzasadnionych opinii negatywnych o Zwycięzcy licytacji Organizator 
ma prawo wykluczyć go z udziału w następnych licytacjach i tym samym 
zablokować jego konto w serwisie „PoznajGwiazde.pl”.  

§ 6. Opłaty 

1. Zwycięzca licytacji zobowiązuje się uiścić opłatę brutto w wysokości stanowiącej 
zadeklarowaną przez niego w trakcie licytacji kwotę, która okazała się najwyższa 
w terminie 7 dni kalendarzowych od wygrania licytacji. 

2. Zwycięzca licytacji zobowiązuje się wpłacić sumę, zgodnie z ust. 1 niniejszego 
artykułu, na konto Organizatora, zgodnie z instrukcjami po wygraniu licytacji. 

3. W przypadku braku wpłaty w w/w terminie niniejsza umowa traci moc. 
4. Organizator ma prawo domagać się zadośćuczynienia z racji problemów wynikłych 

z powodu nie opłacenia przez Zwycięzcę licytacji wylicytowanej kwoty. 

§ 7. Postanowienia ko ńcowe 

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednym dla każdej ze Stron. 

2. Zwycięzca licytacji, podpisując umowę, zobowiązuje stosować się do jej 
zapisów oraz zapisów regulaminu, stanowiącego integralną część niniejszej 
umowy, dostępnego na witrynie www.poznajgwiazde.pl pod rygorem 
unieważnienia. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany niewynikłe z jego winy 
i/lub o których nie był w stanie powiadomić Zwycięzcy licytacji. 
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4. W szczególnych przypadkach Organizator może wstąpić na drogę sądową w 
celu obrony własnych interesów, podmiotów zaangażowanych (Gospodarz, 
Gwiazda) i zapisów niniejszej umowy. 

5. Podpisując niniejszą umowę Zwycięzca licytacji zgadza się na przetwarzanie 
swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w 
celach organizacyjnych tj. kontakt, aspekty formalno-prawne przedsięwzięcia, 
księgowanie, a także w celach marketingowych, w tym do promocji 
PoznajGwiazde.pl. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------         ---------------------------------------- 

Podpis i pieczęć Organizatora     Data i podpis Zwycięzcy licytacji 


