
Regulamin konkursu “Darmowe 50 PLN”

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Organizatorem konkursu “Darmowe 50
PLN”, dalej zwanego “Konkursem” jest
Trade  The  Future  Holding  Limited  z
siedzibą w Global Gateway 8, Rue de la
Perle,  Providence  Mahé,  Seszele
zarejestrowana pod numerem 204945,
dalej: “Organizator”.

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 08.12.2020

r. o godzinie 12:00 GTM+2 i będzie trwać
do  dnia  08.01.2021  r.  do  godziny  12:00
GTM+2

§ 2
Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs  jest  przeznaczony  dla  wszystkich
zainteresowanych,  którzy,  do  czasu  jego
zakończenia,  spełnią  warunki  konkursowe
określone przez Organizatora.

2. Aby  wziąć  udział  w  Konkursie  musisz  w
czasie trwania konkursu:
a) być osobą pełnoletnią  i  posiadać  pełną

zdolność do czynności prawnych, oraz
b) posiadać obywatelstwo Polskie, oraz
c) założyć  konto  do  platformie  CoinDeal

Derivatives  i  zostać  zweryfikowanym
minimum  na  poziomie  Starter  oraz
zaakceptować  regulamin  CoinDeal
Derivatives lub,

d) w przypadku gdy już posiadasz aktywne
i  zweryfikowane,  co  najmniej  na
poziomie  Starter,  konto  na  platformie
CoinDeal.com,  ale  nie  akceptowałeś
regulaminu  CoinDeal  Derivatives  –
musisz dokonać logowania na platformę
CoinDeal Derivatives przy użyciu danych
do logowania na platformę CoinDeal.com
i  zaakceptować  regulamin  CoinDeal
Derivatives.

3. W  przypadku,  gdy  uczestnik,  przed
rozpoczęciem  niniejszego  Konkursu,
zaakceptował  regulamin  CoinDeal
Derivatives,  nie  może  wziąć  udziału  w
Konkursie.

4. Nagrodę otrzymuje pierwszych 1.000 osób,
które  w  czasie  trwania  konkursu  spełnią
warunki określone w niniejszym paragrafie.
 

5. O możliwości otrzymania nagrody decyduje
kolejność spełnienia warunków określonych
w niniejszym paragrafie.

6. Każdy  Uczestnik  jest  uprawniony  do
otrzymania  maksymalnie  jednej  Nagrody.

Terms and Conditions of “Free 50 PLN”
Event

§ 1
Preliminary provisions

1. The organizer of the event “Free 50
PLN” hereinafter  referred to  as  the
“Event”, is Trade The Future Holding
Limited,  with  its  registered  seat  in
Global  Gateway 8, Rue  de la Perle,
Providence Mahé, Seychelles, with a
company  certificate  number  of
204945,  hereinafter  referred  to  as
the "Organizer".

2. The founder of the prize is Organizer.
3. The Event will start on 08.12.2020 at

12:00  GTM+2and  will  last  until
08.01.2021 at 12:00 GTM+2

§2
Rules for participation in the Event

1. The  Event  is  intended  for  all  those
interested  who,  until  its  completion,
meet  the  requirements  set  by  the
Organizer.

2. To  take  part  in  the  Event  you  must,
during the Event:
a) be  an  adult  and  have  full  legal

capacity, and
b) be a citizen of Poland, and
c) open  account  on  the  CoinDeal

Derivatives  platform  and  be  verified
at  least  on  Starter  level  and  accept
Terms  and  Conditions  of  CoinDeal
Derivatives, or

d) in  case  you  already  have  active
account  on  the  CoinDeal.com
platform which is verified at least on
Starter  level,  but  you  have  never
accepted  Terms  and  Conditions  of
CoinDeal  Derivatives  –  you  have  to
login to CoinDeal Derivatives platform
with the use of the same login data as
in  CoinDeal.com and  accepts  Terms
and  Conditions  of  CoinDeal
Derivatives.

3. In case participant  has accepted Terms
and  Conditions  of  CoinDeal  Derivatives
before  the  Event  started,  such
participant cannot take part in the Event.

4. The prize will be distributed across first
1.000  participants,  who,  during  the
Event,  met  all  the  requirements
described in this paragraph.

5. About  the  possibility  of  obtaining  the
Prize will decide the order of meeting the



Nagrody nie kumulują się.
7. Spełnienie warunków opisanych w niniejszy

paragrafie  nie  gwarantuje  uzyskania
Nagrody. 

8. Pracownicy  Organizatora  oraz  członkowie
ich  rodzin  są  wyłączeni  z  udziału  w
Konkursie.

§3
Nagroda

1. Pula nagród przewidziana przez Organizator
w Konkursie to 50.000 złotych.

2. Nagrodą  w  konkursie  jest  możliwość
otrzymania  równowartości  50  złotych  w
walucie Bitcoin, dalej: „Nagroda”. Nagroda
zostanie  przeliczona  po  aktualnym  kursie
BTC/PLN  w  momencie  udostępnienia
Nagrody,  dostępnym  na  stronie  CoinDeal
Derivatives.

3. Nagroda  stanowi  wirtualny  odpowiednik
waluty  BTC,  Organizator  nie  dokonuje
faktycznej wpłaty BTC na konto uczestnika.

4. Nagroda  przeznaczona  jest  wyłącznie  do
wykorzystania  na  platformie  CoinDeal
Derivatives.  Uczestnik  pozbawiony  jest
możliwości  wypłaty  Nagrody.  Nagroda  nie
podlega zamianie lub wymianie.

5. Uczestnik  może  wykorzystać  nagrodę  do
handlu  na  platformie  CoinDeal  Derivaties
przez  ograniczony  czas  30  dni  od  dnia
otrzymania  Nagrody.  Po  tym  terminie
Nagroda  zostanie  usunięta  z  konta
uczestnika.  Środki  zarobione  przy  użyciu
Nagrody podlegają wypłacie i nie podlegają
usunięciu przez Organizatora.

6. Nagroda,  zostanie  usunięta  z  konta
uczestnika,  także  wtedy,  gdy  uczestnik
prawidłowo  zleci  dokonanie  wypłaty
środków znajdujących się na jego koncie na
platformie  CoinDeal  Derivatives.  W  takim
wypadku  kwota  wypłaty  zostanie
pomniejszona  o  pozostałą,  na  moment
zlecania  wypłaty,  kwotę  Nagrody.  W  tym
wypadku  terminu  określonego  w  ust.  5
powyżej nie stosuje się.

7. Nagroda  powinna  zostać  udostępniona  na
koncie  uczestnika  w  ciągu  24  godzin  od
momentu spełnienia przez niego warunków
opisanych w § 2 powyżej.

§4
Postanowienia końcowe

1. Uczestnictwo  w  Konkursie  oznacza
akceptację niniejszych warunków Konkursu.

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym

requirements  described  in  this
paragraph.

6. Each  Participant  is  entitled  to  receive
only one Prize. Prizes do not accumulate.

7. Meeting  all  the  requirements  described
in  this  paragraph  does  not  guarantee
receiving the Prize.

8. The  Organizer's  employees  and
members of their families are excluded
from participation in the event.

§3
Prize

1. Prize pool stipulated by the Organizer in
the Event is 50.000 zlotys.

2. The  Prize  is  the  possibility  to  receive
equivalent  of  50  zlotys  in  Bitcoin,
hereinafter  “Prize”.  The  Prize  will  be
converted  at  the  current  BTC/PLN
exchange rate available on the CoinDeal
Derivatives  platform  at  the  time  the
Prize  is  being  made  available  for  the
participant.

3. The Prize states a virtual  equivalent  of
the BTC,  the Organizer  does not  make
an  actual  deposition  of  BTC  on  the
participant’s account.

4. The  Prize  can  be  used  only  on  the
CoinDeal  Derivatives  platform.
Participants cannot withdraw or transfer
the Prize. The Prize cannot be changed
or exchanged. 

5. Participant  can  use  the  Prize  to  make
trades  on  the  CoinDeal  Derivatives
platform for a limited period of time of
30 days from the date of receiving the
Prize. After that period of time the Prize
will  be  removed  from the  participant’s
account.  Funds earned with the  use  of
the Prize can be withdrawn and will not
be removed by the Organizer.

6. The  Prize  will  be  removed  from
participant’s  account  also  when
participant  will  successfully  order  the
withdrawal of the funds available on his/
her account on the CoinDeal Derivatives.
In such case the withdrawal amount will
be reduced by the remaining amount of
the Prize, at the time of the withdrawal.
In such case the time period mentioned
in section 5 above does not apply. 

7. The  Prize  shall  be  available  in  the
participant’s account in the period of 24
hours  after  meeting  all  requirements
described in the § 2 above.

§ 4
Final provision

1. Participation  in  the  Event  means



regulaminie,  zastosowanie  winno  mieć
prawo Seszeli.

3. Regulamin  dostępny  jest  pod  adresem:
 https://coindeal.com/news/free-50pln/

4. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do
zmiany  Regulaminu  w  trakcie  Konkursu  i
zobowiązuje  się  do  niezwłocznego
ogłoszenia zmienionego Regulaminu.

5. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do
zmiany  czasu  trwania  Konkursu,
zakończenia Konkursu lub jego zawieszenia
z ważnych przyczyn.

6. W  przypadku  gdy  po  stronie  Uczestnika
powstaje  jakiekolwiek  zobowiązanie
podatkowe,  administracyjne  itp.  Uczestnik
jest zobowiązany do jego uregulowania we
własnym zakresie.

agreement to the terms and conditions
of these Regulations.

2. In all matters not regulated in the terms
and conditions, Seychelles law should be
applied. 
3. The Event regulations  are available

on  the  website:
 https://coindeal.com/news/free-
50pln/

4. The  Organizer  reserves  the  right  to
change the rules during the Event and
undertakes  to  immediately  publish  the
amended  regulations  in  place  of  the
previously published rules of the event.

5. The  organizer  reserves  the  right  to
change the date of the Event, stop it or
suspend it for important reasons.

6. In the situation, when there will appear
any  tax,  administrative  etc.  liability,
participant  is  jest  obligated to  settle  it
on participant’s own.
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