GALERIA SZTUKI KOOKABURRA STUDIO
REGULAMIN WSTAWIANIA OBIEKTÓW NA AUKCJE SZTUKI ONLINE
1. Aukcje Sztuki Online mają na celu promocję Artystów i sprzedaż dzieł sztuki współczesnej.
2. Do udziału w Aukcjach Sztuki Online zapraszamy Artystów i ich dzieła w kategoriach:
malarstwo, rzeźba, grafika, fotografia artystyczna, rysunek, akwarela.
3. Galeria Sztuki Kookaburra Studio zapewnia minimum formalności, ochronę danych
osobowych i atrakcyjny procent prowizji dla Kookaburra Studio.
4. W celu przystąpienia do Aukcji Sztuki Online wystarczy wypełnić Formularz Zgłoszenia do
Aukcji Sztuki Online, zwierający specyfikację obiektu oraz proponowaną minimalną kwotę
początkową, biogram artysty i dobrej jakości fotografię obiektu. Wypełnienie Formularza
wraz z akceptacją Regulaminu jest potwierdzeniem zawarcia Umowy o współpracy.
Formularz wstawienia obiektu na Aukcję Sztuki Online w załączeniu.
5. W ciągu 48 godzin od otrzymania Formularza Galeria Kookaburra Studio powiadomi o
przyjęciu dzieła na aukcję wraz z terminem rozpoczęcia Aukcji.
6. W przypadku zakończenia Aukcji sukcesem sprzedaży obiektu Artysta wyśle Dzieło na adres
Galerii Galeria Sztuki Kookaburra Studio, ul. Piotrkowska 35, 90-410 Łódź., w terminie 3 dni
od daty powiadomienia. Chcemy osobiście dopilnować bezpieczeństwa i satysfakcji obu
stron, dlatego dzieła są przez nas profesjonalnie pakowane oraz ubezpieczone.
7. Podane kwoty są kwotami brutto. Kwoty zaokrąglane są w górę, do pełnych groszy.
8. W terminie 20 dni od daty otrzymania przez Kupującego Dzieła, Artysta wstawiający obiekt
na Aukcję Sztuki Online otrzyma wynagrodzenie pomniejszone o opłatę aukcyjną.
Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie Umowy Kupna – Sprzedaży zawartej między
Artystą a Galerią Kookaburra Studio.
9. Prowizja Galerii Kookaburra Studio wynosi 16 % od wylicytowanej kwoty.
10. Galeria Sztuki Kookaburra Studio zastrzega sobie możliwość okresowego obniżenia prowizji w
ramach ograniczonych czasowo promocji, na zasadach przewidzianych odrębnie dla Aukcji
Promocyjnych.
11. Od wypełnienia Formularza Zgłoszenia Obiektu, wraz z podpisem potwierdzającym
Akceptację Regulaminu i przystąpienie do współpracy w każdej chwili Artysta może
kontaktować się z Galerią mailowo lub telefonicznie celem uzgadniania detali współpracy.
12. W celu przeprowadzenia aktywnej Kampanii Promocyjnej Artysta wyraża zgodę na
promowanie swojego wizerunku oraz dzieł w sieci Internet za pomocą serwisów
społecznościowych i ogłoszeniowych oraz poprzez witryny Kookaburra Studio.
13. Czas trwania Aukcji wynosi do 14 dni.
14. Otwarcie Aukcji następuje zgodnie z Harmonogramem Terminów Aukcji Online Kookaburra
Studio
15. Zapoznanie się z Regulaminem wstawiania obiektów na Aukcję Sztuki Online jest
równoznaczne z jego akceptacją i zawarciem Umowy o sprzedaży online.
16. Umowa sprzedaży Aukcyjnej Online zawarta jest na wskazane do sprzedaży dzieło w
Formularzu.
17. Umowa sprzedaży Aukcyjnej Online zawarta jest na czas trwania Aukcji Sztuki Online,
określonych w harmonogramach Aukcji Kookaburra Studio.
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