Regulamin AirDrop – Konkurs „New Start of BCP24.io”
§1. Postanowienia ogólne
1. AirDrop organizowany jest na platformie BCP24.io we współpracy Blockchain Poland Sp. z o.o.
i New Tech Center OU.
2. Miejscem organizowania AirDropa jest Estonia i Polska.
3. Operatorem platformy bcp24.io jest New Tech Center OU, Ryga, asut. nr. 1824801, Ref. No.
11110018248018, Estonia
4. AirDrop trwa od dnia 14.08.2019 do 14.09.2019 lub wyczerpania puli tokenów przeznaczonych
na AirDrop.
5. Uczestnictwo w AirDropie jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika wszystkich
postanowień niniejszego Regulaminu.
6. AirDrop nie jest grą losową w rozumieniu przepisów prawa polskiego i estońskiego.
7. Do zadań Blockchain Poland Sp. z o.o. należy bieżące nadzorowanie prawidłowego przebiegu
airdropa i rozdysponowywania tokenów BCP.
8. Pula środków przeznaczona na AirDrop wynosi 3 000 000 BCP.
9. Organizator stosuje w Regulaminie AirDropa definicje zgodne z definicjami zawartymi w
Regulaminie Platformy BCP24.io
§2. Definicje
1. Regulamin – niniejszy Regulamin AirDrop „New Start of BCP24.io”
2. Okres trwania AirDropa – od 14.08.2019 do 14.09.2019r.
3. Konto – konto założone na platformie BCP24.io przez osobę fizyczną lub podmiot gospodarczy
wpisany do odpowiedniej bazy / rejestru przedsiębiorców.
4. Rachunek / portfel kryptowaluty i/lub tokena - utworzony na platformie BCP24.io, otwarty na
podstawie zaakceptowanych warunków przez Użytkownika
5. Nowy Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, która założyła swoje konto po raz pierwszy.
6. Weryfikacja konta – przeprowadzenie weryfikacji konta użytkownika na platformie BCP24.io.
Warunek weryfikacji konta powinien zostać spełniony w okresie trwania AirDropa. Weryfikacja
nowego Użytkownika nastąpi w terminie 24 godzin od założenia konta i przesłania wszystkich
wymaganych załączników zgodnie z procedurą AML / KYC. W wyjątkowych sytuacjach
weryfikacja konta może zostać wydłużona do 96 godzin.
7. Reflink – indywidualny link przypisany do każdego konta Użytkownika umożliwiający
budowanie społeczności BCP
§3. Uczestnicy Konkursu
1. Udział w AirDopie mogą brać osoby fizyczne, które łącznie spełniają poniższe warunki:
a. Ukończyły 18 rok życia,
b. Posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
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c. Posiadają konto użytkownika lub dokonają nowej rejestracji a ich konto zostanie
zweryfikowane
2. Udział w AirDropie mogą brać osoby prawne (firmy), które łącznie spełniają poniższe warunki:
a. Zostały wpisane do właściwej bazy i mają statut przedsiębiorcy – jednoosobowa
działalność gospodarcza, spółka kapitałowa,
b. Pełnomocnicy posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
c. Posiadają konto użytkownika lub dokonają nowej rejestracji a ich konto zostanie
zweryfikowane.
3. W AirDropie nie mogą brać udziału osoby które nie będą posiadały zweryfikowanego konta na
platformie BCP24.io.
4. Organizator AirDropa zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do Konkursu osób których
pseudonimy będą sformułowaniami szkodzącymi wizerunkowi Organizatora lub powszechnie
uważanymi za obraźliwe.
§4. AirDrop – Zasady
1. Zarejestrowany Użytkownik na platformie BCP24.io może otrzymać tokeny BCP za następujące
czynności:
a. Do 150 BCP za rejestrację na platformie,
b. Do 150 BCP za skuteczne zaproszenie jednej osoby poprzez reflink przypisany do
swojego konta,
c. Do 50 BCP za wykonanie 3 czynności które muszą wydarzyć się łącznie: polubienie
posta promującego airdrop, udostępnienie tegoż posta i zostawienie w komentarzu
pod postem adres portfela BCP wygenerowanego na platformie BCP24.io lub w ogóle
napisanie komentarza. Jeśli Użytkownik nie zostawi w komentarzu adresu portfela BCP
to jest zobowiązany do wysłania go poprzez dokonanie zgłoszenie przez stronę
www.bcp24.io w formie ticketa. Nie prawidłowe zgłoszenie lub jego brak zwalnia
Organizatora z wygrodzenia Użytkownika z tego tytułu. W przypadku wykonania 2 z 3
wymienionych czynności Użytkownik otrzyma 30 BCP.
2. Ilość tokenów do rozdysponowania wynosi 3 mln szt. w następujących turach i paczkach
ilościowych:
a. 1,5 mln BCP: 150 BCP za rejestracje + 150 BCP za polecenie jednej osoby,
b. 1,0 mln BCP: 125 BCP za rejestrację i 125 BCP za polecenie jednej osoby,
c. 0,5 mln BCP: 100 BCP za rejestrację i 100 BCP za polecenie jednej osoby,
3. O przypisaniu odpowiedniej ilości tokenów decyduje kolejność rejestracji i tym samym
kolejność weryfikacji po stronie Operatora platformy.
4. Dopisanie tokenów na portfel BCP Użytkownika platformy nastąpi po weryfikacji konta jednak
nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia Konkursu.
5. Użytkownik będzie mógł w pełni korzystać z platformy dopiero po uprzednim zweryfikowaniu
przez Operatora platformy jego konta czyli narzędzie jakim jest zapraszanie nowych
Użytkowników poprzez reflink będzie dostępne tylko po zweryfikowaniu konta.
6. AirDrop trwa do 14.09.2019 lub wyczerpania przeznaczonej puli tokenów, w zależności co
pierwsze nastąpi.
§5. Udział Użytkownika w AirDropie
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1. Poprzez udział w AirDropie Uczestnik wyraża zgodę na:
a. Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach zawiązanych z
AirDropem oraz w celach marketingowych,
b. Otrzymywanie od Organizatora materiałów promocyjnych oraz ofert handlowych
BCP24.io na wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji konta adres email,
c. Publikowanie przez Organizatora oraz podmioty z nim współpracujące pseudonimu
konkursowego Uczestnika, także wtedy gdy pseudonim konkursowy stanowi dane
osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Działanie to będzie
realizowane jeśli zaistnieje takowa potrzeba.
§6. Reklamacje Uczestników
1. Reklamacje związane z uczestnictwem w AirDrop należy składać pisemnie na adres: Blockchain
Poland Sp. z o.o., al. Niepodległości 124/21, 02-577 Warszawa lub na adres email:
marketing@bcp24.io.
2. Reklamacje z tytułu udziału w AirDrop nie mogą być zgłaszane później niż w terminie 7 dni
kalendarzowych od zakończenia konkursu. W przypadku przesłania reklamacji pocztą decyduje
data nadania pisma.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania. O
wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w takiej samej formie w
jakiej dokonał zgłoszenia.
§7. Postanowienia końcowe
1. Udział w AirDropie jest jednoznaczny z zapoznaniem się oraz zaakceptowaniem niniejszego
Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, które to zmiany będą miały
zastosowanie do nowo przystępujących Uczestników.
3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia stosowania przez Uczestnika konkursu AirDrop,
działań mających na celu zmanipulowaniem jego finalnym wynikiem i/lub manipulacjami
mogącym zakłócić jego przebieg, zastrzega sobie prawo wykluczenia takiego Uczestnika z
konkursu i ewentualnych rankingów bez prawa do nagród. Ograniczenie to w szczególności
dotyczy uzasadnionego podejrzenia zarządzania przez Uczestnika rachunkami / kontami
innych Uczestników / Użytkowników platformy BCP24.io.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub przysporzenie, które mogłoby mieć
miejsce w sytuacji rozliczenia kwoty podatku w sposób inny niż wynikający wprost z Ustawy o
podatku dochodowych od osób fizycznych i/lub prawnych.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości lub błędy w działaniu
platformy BCP24.io niewynikające z winy Organizatora.
6. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.bcp24.io/konkurs
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