
 Regulamin akcji promocyjnej 
 „Zacznij z nami bez ryzyka” 

 § 1. 
 Postanowienia ogólne 

 1.  Niniejszy  regulamin  (dalej:  „  Regulamin  ”)  określa  zasady  i  warunki  udziału  w  akcji 
 promocyjnej  „Zacznij  z  nami  bez  ryzyka”  (dalej:  „  Akcja  ”)  organizowanej  przez  NEOSELL  spółka  z 
 ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie  (adres  siedziby:  ul.  Złota  59,  00-120 
 Warszawa),  wpisaną  do  rejestru  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  prowadzonego 
 przez  Sąd  Rejonowy  dla  m.st.  Warszawy,  XIV  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego 
 pod  numerem  KRS:  0000800221,  posiadającą  NIP:  9452229846,  numer  REGON:  384160447, 
 posiadającą  kapitał  zakładowy  w  wysokości  106.800,00  zł  (sto  sześć  tysięcy  osiemset  złotych) 
 (dalej: „  Organizator  ”). 
 2.  Użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie: 

 a)  Uczestnik  -  osoba  fizyczna,  osoba  prawna  lub  jednostka  organizacyjna  nieposiadająca 
 osobowości  prawnej,  której  przepisy  szczególne  przyznają  zdolność  prawną,  która 
 posiada konto w serwisie „Kryptowaluty.pl” lub utworzy konto w czasie trwania Akcji; 

 b)  Nagroda  –  tokeny  OmegaPLN  wydawane  Uczestnikowi  w  liczbie  obliczonej  zgodnie  z 
 postanowieniami Regulaminu, o wartości nie większej niż 100,00 zł (sto złotych). 

 3.  Użyte  w  Regulaminie  terminy  pisane  wielką  literą,  które  nie  zostały  zdefiniowane  w  ust.  2 
 powyżej  albo  w  innych  postanowieniach  Regulaminu,  mają  znaczenie  nadane  im  przez  regulamin 
 serwisu  „Kryptowaluty.pl”,  dostępny  pod  adresem:  www.kryptowaluty.pl/regulamin  (dalej: 
 „  Regulamin Serwisu  ”) 
 4.  W  sprawach  dotyczących  Akcji,  Uczestnicy  mogą  kontaktować  się  z  Organizatorem  za 
 pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: bok@kryptowaluty.pl 
 5.  Warunkiem  wzięcia  udziału  w  Akcji  jest  uprzednie  zapoznanie  się  i  akceptacja 
 Regulaminu. 
 6.  Akcja  jest  przyrzeczeniem  publicznym  w  rozumieniu  art.  919  ustawy  z  dnia  23  kwietnia 
 1964 roku - Kodeks cywilny. 
 7.  Akcja  nie  stanowi  gry  losowej  ani  zakładu  wzajemnego  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  19 
 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 
 8.  Fundatorem Nagród jest Organizator. 
 9.  Dane  osobowe  Uczestników  przetwarzane  są  zgodnie  z  polityką  prywatności  Serwisu, 
 dostępną pod adresem: www. kryptowaluty.pl/polityka-prywatnosci. 

 § 2. 
 Zasady Akcji 

 1.  Akcja  trwa  od  dnia  08.09.2022  r.  do  momentu  ogłoszenia  jej  zakończenia  przez 
 Organizatora.  O  zakończeniu  Akcji  Organizator  poinformuje  w  odpowiednim  komunikacie 
 opublikowanym w Serwisie, nie później niż na 7 (siedem) dni przed dniem zakończenia Akcji. 
 2.  Akcja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 3.  Udział w Akcji jest dobrowolny. 
 4.  Przystąpienie  do  Akcji  polega  na  nabyciu  przez  Uczestnika  w  ramach  Serwisu  Waluty 
 wirtualnej  BITCOIN  za  kwotę  nie  mniejszą  niż  100  zł  (sto  złotych),  w  okresie  trwania  Akcji. 
 Momentem  przystąpienia  do  Akcji  jest  moment  dokonania  przez  Uczestnika  pierwszej  transakcji 
 spełniającej  warunki  wskazane  w  zdaniu  poprzedzającym  (dalej:  „  Transakcja  ”).  Akcją  objęta  jest 
 tylko jedna Transakcja. 



 5.  Jeżeli  w  okresie  30  (trzydziestu)  dni  od  dnia  dokonania  Transakcji,  dojdzie  do  obniżenia 
 kursu  Waluty  wirtualnej  BITCOIN  względem  złotego  w  stosunku  do  kursu  istniejącego  w 
 momencie dokonania Transakcji, Uczestnikowi przysługuje prawo do odebrania Nagrody. 
 6.  W  celu  odebrania  Nagrody,  Uczestnik  powinien  złożyć  Organizatorowi  oświadczenie  o 
 odbiorze  Nagrody  (dalej:  „  Oświadczenie  ”).  Oświadczenie  składane  jest  za  pomocą 
 funkcjonalności Serwisu. 
 7.  Oświadczenie  może  być  złożone  wyłącznie  w  okresie  wskazanym  w  ust.  5  powyżej.  W 
 przypadku  niezłożenia  Oświadczenia  w  okresie  wskazanym  w  ust.  5  powyżej,  Uczestnik  traci 
 prawo do odebrania Nagrody. 
 8.  Po  otrzymaniu  Oświadczenia,  Organizator  wydaje  Uczestnikowi  Nagrodę  obejmującą 
 tokeny OmegaPLN w ilości obliczonej w następujący sposób: 

 A x 100 = B 

 gdzie: 

 A  –  oznacza  istniejący  w  momencie  złożenia  Oświadczenia,  wyrażony  w  procentach  spadek  kursu 
 Waluty  wirtualnej  BITCOIN  względem  złotego  w  stosunku  do  kursu  istniejącego  w  momencie 
 dokonania Transakcji 

 B – oznacza liczbę tokenów OmegaPLN przysługujących Uczestnikowi w ramach Nagrody 

 9.  Nagroda  wydawana  jest  Uczestnikowi  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  7 
 (siedmiu) dni od dnia złożenia Oświadczenia. 
 10.  Wydanie  Nagrody  polega  na  zapisaniu  przez  Organizatora  objętych  Nagrodą  tokenów 
 OmegaPLN na Koncie pełnym Uczestnika. 
 11.  Uczestnik  nie  może  domagać  się  od  Organizatora  wydania  równowartości  Nagrody  w 
 Walutach  FIAT  lub  Walutach  wirtualnych  innych,  niż  token  OmegaPLN.  W  przypadku  chęci 
 dokonania  wymiany  tokenów  OmegaPLN  otrzymanych  w  ramach  Nagrody  na  Walutę  FIAT  lub 
 inną  Walutę  wirtualną,  Uczestnik  może  dokonać  tego  na  ogólnych  zasadach  określonych  w 
 Regulaminie Serwisu. 
 12.  Każdy Uczestnik uprawniony jest do jednorazowego udziału w Akcji. 
 13.  Zabronione jest: 

 a)  tworzenie więcej niż jednego Konta pełnego przez tego samego Uczestnika, 
 b)  uczestnictwo w Akcji więcej niż jeden raz przez tego samego Uczestnika; 
 c)  wykorzystywanie  przez  Uczestnika  oprogramowania  służącego  do  masowego  i 

 zautomatyzowanego tworzenia Kont pełnych w Serwisie; 
 d)  podejmowanie  przez  Uczestnika  wszelkich  działań  mogących  utrudnić  bądź  uniemożliwić 

 funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności. 
 14.  W  przypadku  stwierdzenia  dokonania  przez  Uczestnika  choćby  jednego  z  naruszeń 
 wskazanych w ust. 13 powyżej, Organizator jest uprawniony do odebrania Uczestnikowi Nagrody. 

 § 3. 
 Reklamacje 

 1.  W  przypadku  dostrzeżenia  nieprawidłowości  dotyczących  Akcji,  Uczestnik  może  złożyć 
 reklamację. 

 2.  Reklamacje  mogą  być  składane  wyłącznie  w  okresie  trwania  Akcji  oraz  w  terminie  7  (siedmiu)  dni 
 od dnia jej zakończenia. 

 3.  Reklamacje  mogą  być  składane  wyłącznie  za  pomocą  poczty  elektronicznej,  pod  adresem: 
 bok@kryptowaluty.pl 



 4.  Reklamacja powinna zawierać: 
 a)  imię i nazwisko Uczestnika; 
 b)  adres zamieszkania Uczestnika; 
 c)  adres poczty elektronicznej Uczestnika; 
 d)  dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji 

 5.  Reklamacje  niespełniające  wymogów  wskazanych  w  ust.  4  powyżej  nie  będą  rozpatrywane  przez 
 Organizatora. 

 6.  Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. 
 7.  Decyzję  w  przedmiocie  reklamacji,  Organizator  przesyła  pod  adres  poczty  elektronicznej 

 wskazany przez Uczestnika w reklamacji. 

 § 4. 
 Zmiana Regulaminu 

 1.  Organizator może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku: 
 a)  zmiany przedmiotu działalności Organizatora; 
 b)  prawnego  obowiązku  dokonania  zmian,  w  tym  obowiązku  dostosowania  Regulaminu  do 

 aktualnego stanu prawnego; 
 c)  decyzji  Organizatora  o  wprowadzeniu  bardziej  korzystnych  dla  Uczestników  warunków 

 udziału w Akcji. 
 2.  Zmiana  Regulaminu  nie  może  skutkować  wprowadzeniem  mniej  korzystnych  dla  Uczestników 

 warunków udziału w Akcji. 
 3.  O  zmianie  Regulaminu  Organizator  informuje  poprzez  przesłanie  Uczestnikom  jego  zmienionej 

 wersji  za  pomocą  poczty  elektronicznej  na  co  najmniej  7  (siedem)  dni  przed  dniem  wejścia  zmian 
 w życie. 

 4.  Uczestnik,  który  nie  zgadza  się  na  zmianę  Regulaminu,  może  do  czasu  wejścia  zmian  w  życie 
 złożyć  sprzeciw  za  pomocą  poczty  elektronicznej,  pod  adres  Organizatora  wskazany  w  §  1  ust.  4 
 Regulaminu. 

 5.  W  przypadku  złożenia  sprzeciwu,  o  którym  mowa  w  ust.  4  powyżej,  do  Uczestnika  stosuje  się 
 postanowienia Regulaminu w brzmieniu sprzed dokonania zmiany. 

 § 5. 
 Postanowienia końcowe 

 1.  Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie. 
 2.  Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w Serwisie. 
 3.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.09.2022 r. 


