Možnosti a způsoby dražení:
1. Vy nebo někdo ve Vašem zastoupení se dostaví na termín dražby do Aukční síně Galerie
Vltavín (13. prosince 2018 od 18.00 hod.,

KAMENNÝ SÁL, OSTROVNÍ 222/8, Praha 1.).

Za vratnou zálohu 500 Kč (pokud nejste členem Galerie Vltavín) dostanete vlastní dražební
číslo. Až se budou vybraná díla vyvolávat, budete Vy nebo někdo ve Vašem zastoupení zvedat
ruku s Vaším číslem, a tak se vždy částka zvýší o Váš příhoz. (Příhoz bude automaticky činit
100 Kč při okamžité aukční ceně menší než 5 000 Kč. Při okamžité aukční ceně alespoň
5 000 Kč a zároveň menší než 10 000 Kč bude příhoz činit 500 Kč. Přesnou hodnotu příhozů
naleznete v dražební vyhlášce na stránkách Galerie Vltavín.)
Tuto variantu doporučujeme. Je to jednoduché a Vy nebo ten, kdo Vás bude
zastupovat, budete mít zážitek. Je to totiž trochu adrenalinové.
Po zaplacení si lze díla hned odnést, nebo se pak stačí domluvit s Galerií Vltavín na platbě a
odnést si je následně.
2. Další možností je, že můžete dražit po telefonu. V takovém případě stačí napsat své
jméno/příjmení/adresu/telefon, ze kterého chcete dražit, na e-mail: info@galerie-vltavin.cz a
napsat, ve které aukci chcete dražit a která díla. Na Vámi uvedený telefon Vám asistentky
zavolají před dražením Vaší položky a budou se s Vámi domlouvat na příhozech. U této
možnosti Galerie Vltavín vítá, když se jedná o dražší položku, ale u nás, tedy u charitativní
aukce, mají přivřené oči…
3. Podobná možnost je i u dražení přes tzv. limit. Na e-mail info@galerie-vltavin.cz napíšete,
v jaké aukci chcete dražit, kterou položku a do jakého limitu (do jaké částky). Přidáte rovněž
informace: jméno, příjmení, adresa, telefon. Dále už pak vše funguje automaticky a Galerie
Vltavín za Vás přihazuje, ale ne do plné výše limitu, ale jen abyste Vaší částkou přehodili
ostatní zájemce. Problém ale může nastat, když by měl některý dražitel nastavený větší limit
než Vy – a to je tajné. Může se tedy stát, že Vás někdo přehodí a dílo získá.
4. Dražit můžete rovněž jako člen Galerie Vltavín. Registrace sice trvá pár dnů (nenecháte-li
registraci na prosinec), ale je jednoduchá. Na základě registrace Vám Galerie Vltavín potvrdí
přihlašovací údaje jméno/heslo a můžete dražit už v prvním kole, to znamená ještě na
internetu. Jako registrovaný člen můžete dražit jednotlivými příhozy nebo právě přes limit,
který si ale zadáváte sami a který se automaticky propisuje až do II. – živého kola aukce. I
zde je nevýhodou to, že Váš příhoz může na poslední chvíli některý z dražitelů třeba o stovku
přehodit a nebo Vás může přehodit někdo v druhém kole při živé aukci, případně přes vyšší
limit. Jako člen Galerie Vltavín ale neplatíte vratnou zálohu, viz bod 1. Jedině, že zariskujete
nad míru, dáte limit velmi nadsazený, aby dílo bylo určitě Vaše, což Váš limit vyčerpat
nemusí, ale může dojít k nemilému překvapení, kdyby o dílo enormně stál také někdo jiný.
5. Jakožto přátelům Projektu Šance Vám můžeme nabídnout ještě jednu možnost navíc… když
napíšete/zavoláte rovnou nám do Projektu Šance, o jaká díla máte zájem, a dáte nám nějaký
Vámi zamýšlený limit, budeme na aukci do výše uvedeného limitu dražit za Vás. Rovněž Vám
můžeme nabídnout, že se za námi můžete zastavit a vybraná díla si prohlédnout.
Pokud byste měli zájem o další informace nebo byste chtěli poradit, bude se těšit na kontakt
s Vámi Pavel, asistent (Pavel Kozler e-mail: pavel.kozer@sance.info mobil: 721 270 250)

