
REGULAMIN REZERWACJI

BUTELEK WHISKY Z BECZEK PALIKOTA 2022

Z DNIA 2.11.2022 r.

PREAMBUŁA

● Producent działając pod firmą Tenczyńska Okovita S.A. z siedzibą w
Tenczynku rozpoczął w roku 2021 projekt pod nazwą Beczki Palikota,

● mając na uwadze duże zainteresowanie, nowatorstwo zastosowanego
rozwiązania oraz sukces pierwszej i drugiej edycji, Producent postanowił
przeprowadzić trzecią edycję projektu o nazwie Beczki Palikota (dalej:
Projekt),

● szczegóły Projektu opisane zostały w niniejszym regulaminie (dalej:
Regulamin) oraz białej księdze stanowiącej szczegółowy opis Projektu, jego
założenia oraz planowany przebieg (dalej „Whitepaper”),

● celem Projektu jest zaoferowanie potencjalnym klientom możliwości
rezerwacji półlitrowej butelki whisky, wytworzonej w beczce z drewna Andean
White Oak, produkowanej przez Producenta, za pośrednictwem platformy
Edolium (dalej Platforma),

● rezerwacja whisky będzie odbywała się na zasadach określonych w
niniejszym Regulaminie oraz Whitepaper, a cyfrowym odzwierciedleniem
praw rezerwującego będzie przekazany mu cyfrowy token produktowy
funkcjonujący w sieci blockchain Polygon.

§ 1.

DEFINICJE

Pojęcia określone poniżej opisane w Regulaminie wielką literą mają znaczenie

nadane im w niniejszym paragrafie:

1. Projekt – ma znaczenie nadane mu w Preambule Regulaminu;
2. Producent - Tenczyńska Okovita Spółka Akcyjna z siedzibą w Tenczynku, ul.

Tenczyńska 59, Tenczynek 32-067, KRS: 0000808904, NIP: 9462692534,
REGON: 384622988; w Whitepaper Producent nazywany jest także emitentem;



3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która nawiązuje stosunek
zobowiązaniowy Rezerwacji poprzez akceptację niniejszego Regulaminu lub
nabycie Tokena na rynku wtórnym;

4. Towar – jedna butelka whisky o pojemności 0,5 litra, wytworzona w beczce z
drewna Andean White Oak, wyprodukowana przez Producenta w ramach
Projektu;

5. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (tekst jednolity z dnia
9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360);

6. Token – token produktowy funkcjonujący w sieci blockchain Polygon, adres
smart kontraktu: 0xc881183f6F75A1Ad5A6310EB0f50397b77De363E,
oznaczony tickerem JPWP22, stanowiący znak legitymacyjny w rozumieniu
art. 92115 Kodeksu cywilnego, uprawniający do realizacji uprawnień Klienta z
tytułu Rezerwacji na zasadach określonych niniejszym Regulaminem;

7. Emisja - proces polegający na utworzeniu przez Producenta Tokenów za
pośrednictwem Platformy i umożliwieniu ich nabywania Klientom.
Maksymalna wartość emisji wynosi 2,000.000 złotych (tzw. hardcap);

8. Strony – Klient i Producent zwani łącznie;
9. Sklep – stacjonarny punkt sprzedaży prowadzony przez Producenta w

Tenczynku (32-067), ul. Tenczyńska 59;
10.Rezerwacja – stosunek zobowiązaniowy zawierany pomiędzy Stronami

poprzez akceptację niniejszego Regulaminu lub nabycie Tokena na rynku
wtórnym, zdefiniowany w §4 Regulaminu;

11.Cena – opłata w wysokości odpowiednio 120, 140 lub 170 złotych (w
zależności od etapu sprzedaży na którym został nabyty Token), uiszczana
przez Klienta na rzecz Producenta, tytułem nabycia praw z Rezerwacji, płatna
w sposób określony niniejszym Regulaminem;

12.Platforma - platforma Edolium funkcjonująca pod adresem
www.edolium.com, za pośrednictwem której Producent realizuje proces
Emisji, umożliwiający Klientowi zakup i obsługę Tokenów;

13.Zakończenie Emisji przez Producenta - przerwanie i zakończenie Emisji przez
Producenta bez konieczności podania przyczyn, powodujące wygaśnięcie
stosunku prawnego Rezerwacji ze skutkiem ex tunc.

§ 2.

Postanowienia Ogólne

Celem usunięcia wszelkich wątpliwości wskazuje się, że:

a) niniejszy Regulamin nie ma charakteru umowy spółki (w tym spółki cywilnej,
konsorcjum lub podobnego porozumienia) oraz nie zawiera w sobie pełnomocnictwa
do działania w imieniu którejkolwiek ze Stron,

http://www.edolium.com/
http://www.edolium.com/


b) Klient oświadcza, że zapoznał się ze specyfikacją Projektu zawartą w Whitepaper,
posiada pełną wiedzę na jego temat oraz uzyskał wszelkie konieczne informację
pozwalające mu na udział w Projekcie, a także ma świadomość wszelkich ryzyk i
zagrożeń z nim związanych.

§ 3.

Przedmiot Regulaminu

1. Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki Producenta oraz Klienta.
2. Wraz z akceptacją Regulaminu lub nabyciem Tokena na rynku wtórnym,

dochodzi do nawiązania pomiędzy Stronami stosunku zobowiązaniowego w
postaci Rezerwacji.

§ 4.

Rezerwacja

1. Poprzez Rezerwację rozumie się stosunek zobowiązaniowy na podstawie
którego Producent, w zamian za uiszczenie Ceny przez Klienta, zobowiązuje
się na zasadach i w terminach określonych w niniejszym Regulaminie (z
zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej) do przeniesienia własności
Towaru na Klienta.

2. Producent po uiszczeniu przez Klienta Ceny, zobowiązany jest do wydania
Tokena, wyemitowanego na Platformie, który stanowi potwierdzenie praw
Klienta z tytułu Rezerwacji.

3. W przypadku Zakończenie Emisji przez Producenta, Rezerwacje zawarte na
podstawie przepisów niniejszego Regulaminu ulegają automatycznemu
rozwiązaniu, a Producent zobowiązany jest do zwrotu Klientowi uiszczonej
Ceny w terminie 14 dni od poinformowania go o tym fakcie. Klient
zobowiązany będzie w takiej sytuacji do niezwłocznego zwrotu Tokenów na
rzecz Producenta. Zwroty tokenów i Ceny obywać będą się za pośrednictwem
Platformy. Zakończenie Emisji przez Producenta możliwe jest przez cały
okres trwania Emisji na każdym jej etapie.

4. Uprawnienia Klienta z tytułu Rezerwacji mogą zostać zrealizowane w
następujący sposób:
a) poprzez odbiór Towaru,
b) otrzymanie Wynagrodzenia z tytułu zrzeczenia się przez Klienta na rzecz
Producenta prawa z tytułu Rezerwacji,
c) udział w kolejnej edycji Projektu, na zasadach w nim określonych.



5. W celu realizacji uprawnienia, o którym mowa w ust. 4 lit. a) powyżej, Klient
zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem wiadomości email (na adres
kontakt@edolium.com ), lub w inny sposób wskazany przez Producenta na
swojej stronie internetowej, w terminie określonym w §5 ust. 1 pkt 3),
oświadczenie o treści stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,
potwierdzające chęć odbioru Towaru.

6. Wraz ze złożeniem oświadczenia, jednak nie później niż w terminie 7 dni od
jego złożenia Klient zobowiązany jest do przekazania Tokena Producentowi,
w sposób i na zasadach określonych w §14 Regulaminu. Towar zostanie w
takim przypadku wydany Klientowi w terminie 30 dni od przekazania Tokena,
osobiście w Sklepie w Browarze Tenczynek, lub przekazany umocowanemu
do odbioru w imieniu Klienta Kurierowi i dostarczony mu na wskazany przez
Klienta adres na terenie Polski.

7. Strony niniejszym wskazują, że do przekazania Klientowi Towaru dochodzi z
chwilą jego odbioru w Sklepie. Miejscem realizacji Rezerwacji jest Sklep.

8. Producent nie wysyła Towaru Klientowi. Odbiór Towaru następuje wyłącznie
w Sklepie. W przypadku braku możliwości odbioru osobistego Klient we
własnym imieniu może zlecić firmie kurierskiej (jako pełnomocnikowi) odbiór
Towaru ze Sklepu.

9. W przypadku wybrania przez Klienta opcji odbioru Towaru przez
pełnomocnika, tj. firmę kurierską, wydanie Towaru Klientowi następuje w
Sklepie w chwili wydania kurierowi przez Producenta zarezerwowanych
Towarów.

10.Zaznaczając w treści oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do
niniejszego Regulaminu opcję odbioru Towaru za pośrednictwem firmy
kurierskiej Klient oświadcza, że upoważnia firmę kurierską do odbioru Towaru
w jego imieniu w Sklepie oraz doręczenia mu Towaru.

11.Zlecenie odbioru Towaru pełnomocnikowi tj. firmie kurierskiej odbywa się na
koszt i ryzyko Klienta.

12.W przypadku zlecenia odbioru zarezerwowanego Towaru firmie kurierskiej,
Klient akceptuje, iż jej przedstawiciel będzie uprawniony do wylegitymowania
osoby odbierającej Towar, w celu potwierdzenia jej pełnoletności oraz, iż ma
obowiązek odmowy wydania Towaru w przypadku stwierdzenia, iż osoba
odbierająca Towar jest niepełnoletnia, pod wpływem środków odurzających
lub nietrzeźwa. W takim przypadku Producent jest uprawniony do odstąpienia
od Rezerwacji.

13.Klient zobowiązuje się zapewnić, że bez względu na wybraną formę odbioru
Towaru, zostanie on odebrany przez osobę pełnoletnią, trzeźwą i
nieznajdującą się pod wpływem środków odurzających.

14.W celu realizacji uprawnienia, o którym mowa w ust. 4 lit. b) powyżej, Klient
zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem wiadomości email (na adres
kontakt@edolium.com ), lub w inny sposób wskazany przez Producenta na



swojej stronie internetowej, w terminie określonym w §5 ust. 1 pkt 4)
oświadczenie o treści stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu,
w przedmiocie rezygnacji przez Klienta z uprawnienia do odbioru Towaru, a co
za tym idzie zawierającego zgodę na jego sprzedaż przez Producenta osobie
trzeciej. Działanie takie stanowi realizację uprawnienia Klienta, o którym
mowa w ust. 4 lit. b) powyżej i związanie jest z obowiązkiem zapłaty przez
Producenta na rzecz Klienta Wynagrodzenia. W takim wypadku, Klient
zobowiązany jest do zwrotu Tokena Producentowi w terminie 7 dni od
złożenia oświadczenia, w sposób i na zasadach określonych w §14
Regulaminu.

15.Kwotę Wynagrodzenia (W) oblicza się poprzez zastosowanie następującego
równania:

W = CT + (CR – CT):2

przy czym przez CR rozumie się cenę detaliczną półlitrowej butelki whisky w sklepie
internetowym Producenta pod adresem www.browar-tenczynek.pl, z  dnia wykonania
Rezerwacji przez Klienta, a przez CT cenę za jaką Klient nabył Token.

16 . Wypłata Wynagrodzenia zostanie dokonana w sposób określony przez
Producenta w terminie  nie później niż 90 dni od przekazania Producentowi Tokena.
O sposobie dokonania wypłaty Producent poinformuje Klienta w osobnej
wiadomości przesłanej w formie mailowej.

17. Brak złożenia jednego z oświadczeń, o których mowa w ust. 5 i 14 powyżej jest
równoznaczny z realizacją uprawnienia Klienta, o którym mowa w ust. 4 lit. c).
Sposób udziału w kolejnej edycji Projektu będzie odbywał się na zasadach dla niego
określonych. W przypadku podjęcia przez Producenta decyzji o nieuruchamianiu
kolejnej wersji Projektu, Klient będzie uprawniony do skorzystania z przysługujących
mu uprawnień opisanych w ust. 4 lit. b) powyżej.



§ 5.

Terminy realizacji Projektu

1. Producent określa następujące orientacyjne terminy realizacji Projektu:

Terminy umowne

Nr Czynność Data

1. wydanie Tokenów przez

Producenta

po zakończeniu każdej z

rund sprzedaży



2. zakończenie Emisji w dniu zebrania kwoty

2.000.000 zł w ramach

zbiórki prowadzonej na

Platformie poprzez

przystępowanie Klientów

do Rezerwacji, lecz nie

później niż do 28.02.2023

r. O zakończeniu emisji

Producent poinformuje

oficjalnie na na stronie

internetowej

www.edolium.com.

Producent zastrzega

sobie możliwość

wcześniejszego

zakończenia Emisji bez

podania przyczyny na

zasadach określonych w

niniejszym Regulaminie

(Zakończenie Emisji

przez Producenta).

http://www.edolium.com/
http://www.edolium.com/


3. Złożenie przez Klienta

oświadczenia w

przedmiocie odbioru

Towaru zgodnie z treścią

§4 ust. 5 Regulaminu

pomiędzy 60 a 30 dniem

przed upływem okresu 3

lat od zakończenia emisji;

aby termin rozpoczął

swój bieg, Producent

poinformuje Klienta o

możliwości złożenia

oświadczenia woli w

drodze wiadomości

e-mail bądź w inny

sposób wskazany przez

Producenta na swojej

stronie internetowej.

4. Złożenie przez Klienta

oświadczenia w

przedmiocie odbioru

Wynagrodzenia zgodnie z

treścią §4 ust. 14

Regulaminu

w terminie 30 dni od

bezskutecznego upływu

terminu na złożenie przez

Klienta oświadczenia woli

odbioru

zarezerwowanego

Towaru jak wskazano w

punkcie 3) powyżej.

2. Producent wskazuje, iż terminy, o których mowa powyżej mają charakter
orientacyjny i mogą ulec zmianie, za co Producent nie ponosi odpowiedzialności.



§ 6.

Oświadczenia Klienta oraz konsumenckie prawo do odstąpienia

1. Klient bezwarunkowo i nieodwołalnie składa oświadczenia oraz zapewnienia
wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Klient oświadcza, że jest świadom, iż jeśli nawiązuje stosunek
zobowiązaniowy Rezerwacji jako konsument, przysługuje mu prawo do
odstąpienia od umowy, jako zawartej na odległość zgodnie z art. 27 Ustawy o
prawach konsumenta (bez podania przyczyny).

3. Z prawa do odstąpienia Klient może skorzystać w ciągu 14 dni od dnia
akceptacji Regulaminu poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu w
formie dokumentowej, na adres kontakt@edolium.com . Oświadczenie może
mieć postać zgodną z wzorem zawartym w Załączniku nr 4.

4. Z chwilą doręczenia takiego oświadczenia stosunek zobowiązaniowy
Rezerwacji zawarty poprzez akceptację niniejszego Regulaminu wygasa, a
Strony zobowiązane są w ciągu kolejnych 14 dni zwrócić wszystko co sobie
do tej pory świadczyły.

§ 7.

Zobowiązania Klienta

Poza innymi zobowiązaniami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie
obowiązującego oraz postanowień niniejszego Regulaminu, Klient zobowiązuje się
niniejszym w szczególności do:

a) przestrzegania wszelkich instrukcji technicznych Producenta w zakresie
koniecznym dla otrzymania Tokena;

b) wykonania wszelkich czynności umożliwiających otrzymanie Tokena, w tym w
szczególności założenia konta na Platformie oraz weryfikację tożsamości Klienta
(proces KYC).

c) ponoszenia kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu niniejszego
Regulaminu, jeżeli nie zostały one literalnie opisane jako zobowiązania Producenta;

d) niezwłocznego przedstawiania Producentowi wszelkich danych, oświadczeń oraz
dokumentów, których zażąda Producent, a które w jego swobodnej ocenie będą
niezbędne dla realizacji Projektu i postanowień niniejszego Regulaminu.



§ 8.

Oświadczenie Producenta

1. Producent niniejszym oświadcza, że według aktualnego stanu wiedzy
technicznej, posiada niezbędne doświadczenie oraz kwalifikacje, a także
zaplecze ekonomiczne, techniczne oraz personalne, dla realizacji Projektu, a
po jego stronie nie istnieją jakiekolwiek przeszkody, które mogłyby
uniemożliwić wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, w
szczególności w zakresie Rezerwacji, przy czym nie oznacza to, że zapewnia
on Klienta, czy też gwarantuje mu, że Projekt zostanie przeprowadzony i
zakończony zgodnie z jego założeniami.

2. Producent niniejszym wskazuje, że zarówno on, jak i jego doradcy oraz inne
osoby, które bezpośrednio lub pośrednio uczestniczyły w tworzeniu i realizacji
postanowień Regulaminu po stronie Producenta, nie złożyły Klientowi
żadnych innych oświadczeń i gwarancji niż te, które zostały wskazane wprost
w niniejszym Regulaminie, a Klient nie jest uprawniony do powoływania się na
inne oświadczenia i gwarancje niż te, które zostały wskazane wprost w
niniejszym Regulaminie.

§ 9.

Zobowiązania Producenta

Producent zobowiązuje się na mocy niniejszego Regulaminu do:

a) wydania Klientowi Tokenów na jego konto na Platformie;

b) realizacji uprawnień Klienta określonych w §4 ust. 4 Regulaminu.

§ 10.

Cena

1. Zapłata Ceny przez Klienta następuje poprzez Platformę i powinna zostać
dokonana nie później niż w ciągu 3 dni od akceptacji niniejszego Regulaminu.

2. W przypadku braku spełnienia obowiązku zapłaty Ceny na zasadach
wskazanych w ust. 1 powyżej, Producent będzie uprawniony do:
a) żądania zapłaty całości Ceny w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od
upływu terminu wskazanego w ust. 1 powyżej;
b) w przypadku braku zapłaty całkowitej Ceny w terminie wskazanym w literze



a) powyżej, odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 13, z tym
zastrzeżeniem, że odstąpienie takie nie wpływa na uprawnienia Producenta
wynikające z treści niniejszego Regulaminu, a jednocześnie nie będzie on
zobowiązany do wykonywania jakichkolwiek świadczeń na rzecz Klienta tym
Regulaminem objętych.

§ 11.

Zasady odpowiedzialności

1. Strony ponoszą odpowiedzialność za należyte wykonanie postanowień
niniejszego Regulaminu na zasadach ogólnych, o których mowa w art. 471
Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.

2. Przewidziane niniejszym Regulaminem zobowiązania Producenta będą
traktowane jako zobowiązania starannego działania wykonywane przy
zachowaniu należytej staranności przewidzianej dla tego typu stosunków. W
żadnym wypadku odpowiedzialność Producenta nie może być oceniana na
podstawie przepisów i zasad dotyczących wykonywania zobowiązań
rezultatu.

3. Producent nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania bądź
nienależytego wykonania Rezerwacji na skutek:
a) wystąpienia zdarzeń mających źródło w zastosowaniu technologii
rejestrów rozproszonych (DLT lub blockchain), w tym związanych z
funkcjonowaniem blockchain Polygon,
b) wystąpienia zdarzeń mających źródło w działaniach lub zaniechaniach
osób trzecich, a w szczególności organów administracji publicznej, w
najszerszym możliwym rozumieniu, w tym zmiany przepisów prawa bądź ich
wykładni,
c) jakichkolwiek działań bądź zaniechań Klienta, a w szczególności jego
niewłaściwego zastosowania się do instrukcji Producenta w zakresie obsługi
Tokena, instrukcji przekazywanych przez Producenta, czy nienależytego
użytkowania Platformy (w tym w szczególności w zakresie zabezpieczenia
danych do logowania), chyba że do wystąpienia wyżej wymienionych zdarzeń
doszło na skutek umyślnego działania Producenta,
d) działań bądź zaniechań osób trzecich, w szczególności, jeśli na skutek
takich działań lub zaniechań nastąpił przepadek Tokenów lub innych aktywów
przechowywanych w formie cyfrowej, do których odnoszą się postanowienia
niniejszego Regulaminu, chyba że Klient wykaże, że Producent nie zachował
w zakresie zabezpieczenia informatycznego staranności przyjętej przy tego
typu czynnościach.



4. Klient oświadcza, że jest świadomy, że procesy emisji i zbywania Tokenów z
użyciem technologii blockchain są procesami opartymi na wykorzystaniu
innowacyjnych technologii, których stosowanie wiąże się ze szczególnymi
ryzykami, a ponadto, iż stanowisko organów państwowych względem
stosowania ww. technologii podlega dynamicznym zmianom, oraz że nie
występuje w tym zakresie jednolita linia orzecznicza czy interpretacyjna, a w
konsekwencji w pełni zwalnia Producenta z odpowiedzialności z tytułu
zdarzeń wymienionych w ust. 3 powyżej i zrzeka się względem niego
wszelkich roszczeń oraz praw z tego tytułu, które przysługują mu lub mogłyby
mu przysługiwać w przyszłości.

5. Strony zgodnie oświadczają, że odpowiedzialność Producenta z tytułu rękojmi
zostaje wyłączona w najszerszym, dopuszczalnym przez przepisy prawa
powszechnie obowiązującego zakresie.

6. Klient zwalnia niniejszym Producenta, przedstawicieli Producenta, jego
wykonawców, pośredników, agentów, doradców, partnerów i pracowników od
wszelkich roszczeń, szkód, strat i wydatków wynikających z opisanych w
niniejszym paragrafie zdarzeń, w tym roszczeń, które mogłyby pochodzić od
osób trzecich.

§ 12.

Siła wyższa

1. W rozumieniu niniejszego Regulaminu siłą wyższą jest zdarzenie powstałe
niezależnie od woli Stron, o charakterze zewnętrznym, zaistniałe po dniu
publikacji Regulaminu, które przy dochowaniu należytej staranności nie mogło
być przewidziane, ani którego następstwom nie można było zapobiec,
uniemożliwiające spełnienie zobowiązań Stron.

2. Za siłę wyższą uważa się w szczególności, ale nie wyłącznie:
a) katastrofy,
b) wojny i wojny domowe,
c) strajki generalne trwający dłużej niż 60 dni kalendarzowych,
d) stan klęski żywiołowej,
e) nieprzewidywalne działania sił natury,
f) embarga lub zarządzenia rządowe uniemożliwiające dotrzymanie
zobowiązań zawartych w Regulaminie.
g) zmiany norm prawa powszechnie obowiązującego lub ich interpretacji
przez uprawnione organy (bez względu na jurysdykcję) mające wpływ na
wykonanie przedmiotu Projektu,
h) zaprzestanie lub znaczne ograniczenie funkcjonowania sieci blockchain
Polygon.



3. Producent będzie zwolniony od odpowiedzialności za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie jego zobowiązań objętych Regulaminem w takim
zakresie, w jakim nastąpiło to na skutek Siły Wyższej.

§ 13.

Uprawnienia Producenta

1. Producent, bez uchybienia dla przepisów powszechnie obowiązujących oraz
postanowień niniejszego Regulaminu, jest uprawniony do odstąpienia w
całości lub w części od Rezerwacji w przypadku braku uiszczenia przez
Klienta, w terminie 10 dni od akceptacji przez niego Regulaminu, Ceny (z
zastrzeżeniem postanowień §10).

2. Niezależnie od powyższego, Producent, jest uprawniony bez uchybienia dla
przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz innych postanowień
niniejszego Regulaminu, do odstąpienia od Rezerwacji przez cały okres
trwania Projektu, w przypadku:
a) zaistnienia jakichkolwiek okoliczności w tym niewskazanych w niniejszym
Regulaminie, uniemożliwiających lub ograniczających swobodne
wykonywanie przez Producenta obowiązków wynikających z niniejszego
Regulaminu;
b) gdy którekolwiek z oświadczeń Klienta, o których mowa w Załączniku nr 1
do Regulaminu, okaże się nieprawdziwe.

3. W przypadku odstąpienia od Rezerwacji przez Producenta, Klient,
zobowiązany do zwrotu Tokena Producentowi w sposób i na zasadach
opisanych w §14 ust. 2.

4. W przypadku odstąpienia od Rezerwacji na podstawie ust. 2, Producent
zwróci Klientowi Cenę w wysokości przez niego uiszczonej, w terminie 30 dni
od przekazania Tokena.

5. Odstąpienie, o którym mowa w niniejszym paragrafie bez względu na
okoliczności faktyczne czy podstawę prawną nie uprawnia Klienta do
podnoszenia względem Producenta jakichkolwiek roszczeń z tytułu
utraconych korzyści, w tym oczekiwanego zysku, oraz odsetek za korzystanie
z kapitału.

6. Producent zastrzega sobie możliwość zawieszenia Emisji bez ograniczeń
czasowych, w każdym momencie jej trwania, bez podania przyczyny (dalej:
“Zawieszenie Emisji”). Zawieszenie Emisji powoduje, że zablokowana
zostanie możliwość nabywania Tokenów na Platformie, jednak wszystkie
Tokeny nabyte do momentu zawieszenia (wszystkie zawarte Rezerwacje)
uważa się za ważne, o ile Emisja zakończy się sukcesem. Zawieszenie Emisji
nie powoduje automatycznego wydłużenia jej trwania.



7. Producent jest uprawniony przed wystąpieniem okoliczności o których mowa
§5 ust. 1 pkt 2) do arbitralnego zakończenia Emisji w każdym czasie bez
podania przyczyny (“Zakończenie Emisji przez Producenta”). W takim
wypadku, Emisja kończy się niepowodzeniem, a wszystkie umowy
Rezerwacje zawarte na zasadach określonych niniejszym Regulaminem
uważa się za niezawarte.

§ 14.

Zwrot Tokenów, obrót wtórny Tokenami

1. Realizacja uprawnień Klienta z tytułu Rezerwacji określonych w §4 ust. 4,
poza koniecznością spełnienia innych warunków określonych niniejszym
Regulaminem uzależniona jest od przekazania lub zwrotu Tokenów przez
Klienta Producentowi.

2. Przekazanie lub zwrot Tokenów odbywać się będzie na zasadach określonych
w przez Producenta opublikowanych na jego stronie internetowej.

3. Klient może przenieść wszystkie swoje prawa i obowiązki wynikające z
niniejszego Regulaminu i Rezerwacji na osoby trzecie, wyłącznie poprzez
przeniesienie na rzecz tych podmiotów Tokenów będących w jego posiadaniu.

4. Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, wskazuje się, iż przeniesienie
Tokenów na rzecz podmiotów trzecich równoznaczne jest z cesją wszelkich
praw i obowiązków z nimi związanych, w tym wynikających z Rezerwacji,
wskazanych zarówno w Regulaminie jak i Whitepaper na te podmioty. Klient
nie może dokonać zbycia wyłącznie praw bądź wyłącznie obowiązków, a
także dokonywać cesji częściowych. Dotyczy to także wszelkich innych, niż
przelew czynności prawnych Kupującego, których rezultatem może być
wejście osoby trzeciej w prawa wierzyciela lub przejęcie przez osobę trzecią
praw wierzyciela, a w szczególności, choć niewyłącznie, w rezultacie
poręczenia, spłaty dłużnika lub zastawu. W momencie przeniesienia
posiadania lub utraty Tokenów przez Klienta traci on wszelkie uprawnienia i
roszczenia wskazane w Regulaminie, w tym w szczególności wynikające z
Rezerwacji.

5. Producent zastrzega sobie możliwość i jest uprawniony do przeniesienia
wszelkich swoich praw i obowiązków wynikające z niniejszego Regulaminu na
inne podmioty realizujące Projekt, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta.



§ 15.

Całość ustaleń i zmiany regulaminu

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu, rozwiązanie
stosunku zobowiązaniowego zawartego w wyniku jego akceptacji lub nabycia
Tokena na rynku wtórnym oraz oświadczenia lub zawiadomienia składane na
jej podstawie, z wyjątkiem tych wyraźnie wymienionych w postanowieniach
niniejszego Regulaminu, wymagają powiadomienia Klienta w formie mailowej
oraz publikacji na stronach internetowych Producenta.

2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważne lub nie
będzie mogło być implementowane z uwagi na bezwzględnie obowiązujące
przepisy prawa, Producent w dobrej wierze dokona zmiany Regulaminu w
sposób zgodny z wymogami obowiązującego prawa.

3. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże
się nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia będą ważne i
wiążące tak jakby nie istniało postanowienie nieważne.

§ 16.

Prawo właściwe

1. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie
interpretowany.

2. Regulamin podlega jurysdykcji sądów polskich.
3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchybiają przepisom prawa

konsumenckiego, a w szczególności podstawowym zasadom ochrony
konsumenckiej, w przypadku, w którym uprawniony organ uznałby ich
zastosowanie za właściwe dla niniejszego Regulaminu.

§ 17.

Wybór sądu

Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie spory mogące zaistnieć pomiędzy

Klientem oraz Producentem w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez:

1. W przypadku Klienta niebędącego konsumentem w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego przez sąd właściwy miejscowo dla Producenta;



2. W przypadku Klienta będącego konsumentem w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z
przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

§ 18.

Inne postanowienia

Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną całość.



ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu – Oświadczenia Kupującego

Klient oświadcza oraz zapewnia Producenta że:

1. jest osobą która ukończyła 18 rok życia,
2. nie jest obywatelem ani rezydentem podatkowym Stanów Zjednoczonych

Ameryki, Chińskiej Republiki Ludowej, ani innego państwa, którego prawo
ogranicza lub zabrania udziału w procesach zbiorczo oraz powszechnie
określanych jako Token Offering lub token sale;

3. działa w imieniu własnym i na własną rzecz, a w szczególności nie działa na
rzecz osoby lub podmiotu będącego obywatelem bądź rezydentem
podatkowym Stanów Zjednoczonych Ameryki, Chińskiej Republiki Ludowej,
ani innego państwa, którego prawo ogranicza lub zabrania udziału w
procesach zbiorczo oraz powszechnie określanych jako Token Offering lub
token sale;

4. przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Regulamin, jak i inne pochodzące od
Producenta oświadczenia, nie stanowią oferty publicznej, oraz że Regulamin
nie jest zawierany w związku z jakąkolwiek ofertą publiczną;

5. przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że znaki legitymacyjne stanowiące
dowód zawarcia umowy nie są:

a. instrumentem finansowym w rozumieniu art. 2. ust. 1. Ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

b. jednostką uczestnictwa lub certyfikatem inwestycyjnym w rozumieniu
przepisów Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;

c. detalicznym produktem zbiorowego inwestowania w rozumieniu art. 4
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z
dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających
kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego
inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) i
nie jest objęty regulacjami prawnymi gwarantowanymi przez państwo;

6. przyjmuje do wiadomości i został o tym poinformowany, że emisja oraz
Projekt nie są:

a. ofertą publiczną w rozumieniu art. 3. ust. 1. Ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych lub podobną;

b. działalnością zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
w rozumieniu art. 1a. Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach
inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi lub podobną;



c. działalnością zarządzania funduszami inwestycyjnymi w rozumieniu
przepisów Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi lub podobną;

d. działalnością wykonywaną przez fundusz inwestycyjny (fundusz
inwestycyjny otwarty, fundusz inwestycyjny zamknięty lub
specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty), bądź działalnością
wykonywaną przez alternatywny fundusz inwestycyjny w rozumieniu
art. 2. lit. 10a. Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach
inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi lub podobną;

e. działalnością wykonywaną przez alternatywną spółkę inwestycyjną w
rozumieniu art. 8a. Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach
inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi lub podobną;

f. działalnością funduszu emerytalnego w rozumieniu art. 2. ust. 1.
Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych lub podobną; g) działalnością ubezpieczeniową
lub reasekuracyjną w rozumieniu art. 4. ust. 1. i 2. Ustawy z dnia 11
września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub
podobną;

g. działalnością bankową obejmującą m.in. czynności, o których mowa w
art. 5. ust. 1. bądź art. 6. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe lub podobną;

h. działalnością outsourcingową w zakresie czynności bankowych,
czynności funduszy inwestycyjnych lub zakładów ubezpieczeniowych
bądź reasekuracyjnych w rozumieniu właściwych przepisów prawa
powszechnego lub podobną;

i. działalnością w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w
rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi lub podobną;

j. działalnością polegającą na świadczeniu usług płatniczych w
rozumieniu art. 3. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach
płatniczych lub podobną;

k. inną działalnością regulowaną, reglamentowaną bądź
koncesjonowaną, a w szczególności działalnością wymagającą licencji,
pozwolenia, zezwolenia, zgłoszenia, koncesji, wpisu do rejestru
działalności regulowanej lub jakiejkolwiek innej zgody osób trzecich
będących organami administracji publicznej, w rozumieniu właściwych
przepisów prawa polskiego;

7. a ponadto, że Producent:
a. nie prowadzi działalności polegającej na gromadzeniu środków

pieniężnych innych osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek
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organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w celu udzielania
kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków
w inny sposób oraz, że nie podejmie się prowadzenia takiej
działalności;

b. nie wykonuje działalności polegającej na lokowaniu w papiery
wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa
majątkowe, aktywów osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zebranych w
drodze propozycji zawarcia Regulaminu, której przedmiotem jest udział
w tym przedsięwzięciu oraz, że nie podejmie się prowadzenia takiej
działalności;

8. Dodatkowo Klient oświadcza, że:
a. przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że nie będzie uprawniony do

wydawania Producentowi poleceń odnośnie do pożytkowania Ceny, jak
i przebiegu emisji czy Projektu;

b. przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że podmiotem wyłącznie
uprawnionym do decydowania o wykorzystaniu Ceny jest Producent,
zaś Klient nie jest uprawniony do wydawania w tym zakresie
Producentowi poleceń i tym podobnych;

c. przyjmuje do wiadomości, że od chwili wydania, Token nie może zostać
przedstawiony Producentowi do wykupu lub zwrócony poza
przypadkami literalnie opisanymi w treści Regulaminu;

d. zapoznał się z Projektem, jego mechanizmem i potencjałem, jak
również uzyskał wszelkie niezbędne dla niego informacje i dane, które
uznaje za wystarczające dla podjęcia decyzji o zaakceptowania
niniejszego Regulaminu i przyjęciu na siebie zobowiązania do
przekazania Ceny na rzecz Producenta;

e. podjął samodzielną i niczym nieograniczoną decyzję o zaakceptowaniu
niniejszego Regulaminu, jak również przyjmuje na siebie zobowiązania
do przekazania Ceny na rzecz Producenta;

f. jest mu wiadome i objęte jego świadomością, że Producent nie
gwarantuje Klientowi tego, iż Projekt przyniesie Klientowi oczekiwane
przez niego rezultaty, wyniki, czy też korzyści ekonomiczne;

g. potwierdza, iż Producent nie zapewniał i nie gwarantował Klientowi
tego, że oczekiwane przez niego rezultaty, wyniki, czy też korzyści
ekonomiczne związane z Przedsięwzięciem zostaną osiągnięte;

h. jest mu wiadome, że realizacja Przedsięwzięcia może nie dojść do
skutku ze względu na działania organów państwowych, a w tym
działania mające na celu ograniczenie lub wyłączenie możliwości
przeprowadzenia emisji;

i. przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Producent oraz podmioty
działające na jego zlecenie oraz z nim współpracujące będą



podejmować w dobrej wierze działania mające na celu realizację
Projektu oraz emisji, jednak możliwe jest, iż Projekt, jak również emisja
nie zostaną zrealizowane lub zrealizowane jedynie w części;

j. przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że okazanie Tokenów
Producentowi w formie oraz w terminie przewidzianym
postanowieniami Regulaminu, jest czynnością niezbędną w celu
otrzymania od Producenta Towaru, a zatem że przekazanie znaku
legitymacyjnego osobie trzeciej, pod jakimkolwiek tytułem prawnym
lub faktycznym, bądź jego utrata, w tym na skutek okoliczności o
podłożu technicznym, wiązać może się z utratą przez Kupującego jego
uprawnień w ramach Projektu i Rezerwacji;

k. przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że akceptując Regulamin nie
przystępuje do spółki Producenta, nie tworzy spółki Producenta, jak
również nie nabywa praw korporacyjnych w spółce Producenta, jak
również nie nawiązuje z Producentem stosunku prawnego o zbliżonym
charakterze, a w tym spółki cywilnej, czy też joint venture;

l. przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Producent może, lecz nie
musi zawrzeć w przyszłości podobne stosunki zobowiązaniowe, jak
niniejszy, z osobami trzecimi;

m. posiada wiedzę oraz doświadczenie, które umożliwiło mu podjęcie
świadomej i dobrowolnej decyzji w przedmiocie Projektu oraz
związanych z nim ryzyk;

n. przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszelkie prawa własności
intelektualnej, prawa autorskie itp. do Projektu będą przysługiwać
Producentowi, a Klient nie nabywa ich w jakimkolwiek stopniu;

o. przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zawarcie niniejszego
Regulaminu może wywrzeć skutki natury podatkowej, a Producent w
żadnym stopniu nie zobowiązuje się do tego, aby wskazać Klientowi
skutki podatkowe zawarcia niniejszego Regulaminu, jak również, a tym
bardziej, aby uregulować ewentualne podatki, albowiem obowiązek ten
spoczywa na Kliencie;

p. środki pieniężne przeznaczone na Cenę pochodzą z legalnych źródeł, o
czym zapewnia Producenta i gwarantuje legalność tych środków;

q. jest wypłacalny i posiada konieczne do wykonania umowy środki
finansowe;

r. nie istnieją po jego stronie jakiekolwiek przeszkody, które mogłyby
uniemożliwić zawarcie oraz wykonanie niniejszej umowy;

s. jeśli jest osobą fizyczną i pozostaje w związku małżeńskim – zapewnia
i oświadcza, że jego małżonek wyraził zgodę na zaakceptowanie
niniejszego Regulaminu i nie wnosi w tym przedmiocie sprzeciwu po
myśli art. 361 oraz 37 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i
opiekuńczy;



t. nie posiada żadnych zaległości płatniczych względem organów
administracji publicznej, a w szczególności, choć nie wyłącznie,
zaległości wobec urzędów podatkowych, Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych czy urzędów celnych;

u. nie toczy się jakiekolwiek postępowanie sądowe, egzekucyjne,
administracyjne lub zabezpieczające którego uczestnikiem byłby, a
które mogłyby naruszyć jego wypłacalność;

v. nie jest zagrożony niewypłacalnością, a suma przysługujących osobom
trzecim względem niego wierzytelności nie jest większa od sumy jego
majątku, w tym wymagalnych i bezspornych wierzytelności;

w. posiada pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu norm
prawa polskiego, która nie została ograniczona w drodze
prawomocnego orzeczenia sądu.



ZAŁĄCZNIK NR 2 – Oświadczenie w przedmiocie odbioru Towaru (wzór)

Do:

Tenczyńska Okovita SA z siedzibą w Tenczynku

NIP 9462692534

OŚWIADCZENIE O ODBIORZE TOWARU

Niniejszym oświadczam, że jako uprawniony z tytułu Rezerwacji, realizuje swoje

uprawnienia poprzez odbiór Towaru

Towar zostanie odebrany osobiście / przez kuriera którego upoważniam do odbioru

Towaru w moim imieniu*

Data akceptacji Regulaminu / nabycia Tokena na rynku wtórnym:

Ilość zarezerwowanego Towaru / posiadanych Tokenów:

Imię i nazwisko:

Klienta

Adres e-mail Klienta zarejestrowany na Platformie:

Data

*niepotrzebne skreślić



ZAŁĄCZNIK NR 3 – Oświadczenie w przedmiocie rezygnacji z odbioru Towaru

(wzór)

Do:

Tenczyńska Okovita SA z siedzibą w Tenczynku

NIP 9462692534

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z ODBIORU TOWARU

Niniejszym oświadczam, że jako uprawniony z tytułu Rezerwacji, realizuję swoje

uprawnienia poprzez rezygnację z odbioru Towaru i wyrażam zgodę na jego

sprzedaż przez Producenta za wypłatą na moją rzecz Wynagrodzenia w wysokości

określonej w Regulaminie.

Data akceptacji Regulaminu / nabycia Tokena na rynku wtórnym:

Ilość zarezerwowanego Towaru / posiadanych Tokenów:

Sposób wypłaty Wynagrodzenia:

Imię i nazwisko:

Klienta

Adres e-mail Klienta zarejestrowany na Platformie:

Data



ZAŁĄCZNIK NR 4 – Oświadczenie o odstąpieniu (wzór)

Do:

Tenczyńska Okovita SA z siedzibą w Tenczynku

NIP 9462692534

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od Rezerwacji.

Data akceptacji Regulaminu / nabycia Tokena na rynku wtórnym:

Ilość zarezerwowanego Towaru / posiadanych Tokenów:

Imię i nazwisko:

Klienta

Adres e-mail Klienta zarejestrowany na Platformie:

Data


