
LICYTACJA 

Po niedzielnym Pikniku pozostały jeszcze interesujące przedmioty  

przeznaczone do wylicytowania na rzecz  

Kingi Bartoszcze i Weroniki Przybycień. 

 

PROPONUJEMY 

dokończenie licytacji w następujący sposób: 

na stronie szkoły umieszczone są zdjęcia przedmiotów przeznaczonych do 

wylicytowania wraz z opisem i ceną wywoławczą. W sekretariacie szkoły 

wystawiona jest skrzynka, do której zainteresowane osoby będą mogły wrzucić 

kartkę z zaproponowaną  przez siebie kwota pieniędzy, nazwą  przedmiotu  oraz 

swoim imieniem i nazwiskiem. Licytacja rozpocznie się już od dnia 

04.06.2018r. po Zebraniu z Rodzicami, aż do końca tygodnia. W piątek  

08.06.2018r. o godz. 9.00 skrzynka zostanie komisyjnie otworzona. Wszystkie 

zaproponowane kwoty będą odczytane, najwyższe wartości poszczególnych 

przedmiotów będą kończyły akcję licytacji. Osoby, które aukcję wygrają będą 

poinformowane o tym fakcie telefonicznie przez sekretariat szkoły. Informacja o  

wynikach aukcji będzie umieszczona na stronie szkoły. Oczywiście podane będą 

tylko kwoty, osoby, które zakupią poszczególne przedmioty zachowają 

anonimowość. W przypadku gdy dwie osoby wylicytują jeden przedmiot za tą 

samą kwotę zostaną o tym fakcie poinformowane telefonicznie i zaproszone do 

szkoły do dalszej licytacji.  

 

 

LISTA PRZEDMIOTÓW DO LICYTACJI. 

 

Lp Opis przedmiotu Cena wywoławcza 

1. Karnet siłownia 1 miesiąc 50zł 

2. Karnet siłownia 1 miesiąc 50zł 

3. Obraz olej na płótnie - Lawenda 40zł 

4. Obraz olej na płótnie –  

aut H. Świderska  „ Kobieta” 

100zł 

5. Obraz haft krzyżykowy - Abstrakcja 50zł 

6. Obraz olej na płótnie - Para 50zł 

7.  Voucher FiX Forum Lider – Citroen( 

weekend  w samochodzie citroen Cactus 

prosto z salonu, szczegóły voucher) 

150zł 

8. Voucher Matsuoka Motor Sp. Z.o.o. 

Mazda( weekend w samochodzie Mazda 

CX -5 prosto z salonu, szczególy voucher) 

150zł 

9. Voucher upominkowy, Mobilne usługi 

Fryzjersko – Kosmetyczne, K. Matacz 

30zł 

10. Ciśnieniomierz Bauer 80zł 



11. Obraz akwarela - Ogród 20zl 

12. Anioły duży i mały z Kaszub 50zł 

13. Koszulka z autografami i zdjęcie, 

młodzieżowa drużyna dziewcząt   

siatkówce  z Legionowa finalistki 

extraklasy  

30zł 

14. Piłka Mikasa z autografami młodzieżowa 

drużyna dziewcząt   siatkówce  z 

Legionowa finalistki extraklasy  

90zł 

15. Książka w twardej oprawie Ilustrowana 

Historia Świata 

20zł 

16. Miód Rzepakowy  1kg.- Gospodarstwo 

Pasieczne Bartłomiej Smoleń, 5 słoików 

30zł  

( cena wywoławcza 

 1 słoika) 

17 Miód Fasolowy  1kg.- Gospodarstwo 

Pasieczne Bartłomiej Smoleń, 5 słoików 

30zł 

( cena wywoławcza  

1 słoika) 
 


