
Regulamin Konkursów Skin Giveaway dla Użytkowników GamerHash.com 

Organizatorem Konkursów jest CoinAxe Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zielona 6/1 61-851 Poznań, wpisana 

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000702796 NIP: 7831767156, REGON: 368702100 (dalej jako: 

„Organizator”). 

Regulamin konkursu dostępny jest na www.GamerHash.com/regulamin_giveaway.pdf 

 

DEFINICJE 

Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie: 

Konkurs – wydarzenie umożliwiające Użytkownikom wygranie Nagrody. 

Nagroda – świadczenie przyznawane Użytkownikowi przez Organizatora na zasadach i warunkach 

określonych w Regulaminie i informacji o danym Konkursie. 

Punkty – punkty przyznawane lub sprzedawane Użytkownikowi. 

Regulamin – niniejszy Regulamin. 

Serwis – portal internetowy GamerHash.com 

Użytkownik – osoba fizyczna, która dokonała rejestracji w Serwisie. 

Zadanie – ustalane przez Organizatora zadanie, które w danym Konkursie ma wykonać Użytkownik. 

 

INFORMACJA O KONKURSIE, WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE 

Organizator będzie organizował Konkursy w Serwisie w terminach określonych przez Organizatora. O 

każdym Konkursie Organizator będzie informował za pośrednictwem Serwisu lub fanpage’a na 

portalu Facebook. 

Informacja o danym Konkursie będzie zawierała w szczególności: 

nazwę Konkursu, 

czas trwania Konkursu, 

zadanie, które musi wykonać użytkownik aby wziąć udział w Konkursie, 

opis Zadania, 

wartość Nagrody. 

Możliwość wzięcia udziału w Konkursach mają Użytkownicy pełnoletni oraz Użytkownicy o 

ograniczonej zdolności do czynności prawnych za zgodą opiekunów prawnych. 

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest ustawienie dopisku GamerHash.com do ksywki w 

platformie "www.Steam.com" 



Użytkownik, który do końca okresu trwania konkursu usunie dopisek GamerHash.com z ksywki w 

platformie zostanie zdyskwalifikowany. 

 

ZASADY KONKURSU, PRZYZNANIE NAGRODY 

Użytkownik biorący udział w Konkursie powinien wykonać Zadanie wskazane w informacji o danym 

Konkursie. Zadanie powinno zostać przez Użytkownika przesłane, przekazane lub w inny sposób 

udostępnione Organizatorowi. Sposób przesłania, przekazania lub udostępnienia będzie określany w 

informacji o Konkursie. Organizator bierze pod uwagę wyłącznie rozwiązana Zadania, które zostały 

przesłane, przekazane lub udostępnione w czasie trwania Konkursu. Zadania, które nie zostaną 

przesłane, przekazane lub udostępnione w czasie trwania Konkursu nie będą brane pod uwagę przez 

Organizatora. Przesłanie, przekazanie lub udostępnienie Zadania jest równoznaczne z przekazaniem 

Organizatorowi pełnych praw do Zadania. Organizator jest upoważniony do nieograniczonego 

korzystania z Zadania. W celu przyznania Nagrody za dany Konkurs, Organizator wyłoni komitet 

konkursowy („Komitet”). Komitet w zależności od Konkursu może być jedno lub kilkuosobowy. 

Komitet ocenia przekazane, przesłane lub udostępnione Zadania pod względem formalnym i 

merytorycznym oraz wybiera Użytkownika, któremu zostanie przyznana Nagroda.  Wybór 

Użytkownika, któremu zostanie przyznana Nagroda jest odnotowywany na piśmie lub w formie 

elektronicznej oraz jest ogłaszany w Serwisie lub na fanpage’u na Facebook. Oceny Komitetu i decyzja 

o przyznaniu Nagrody są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. Użytkownik zobowiązany jest do 

odpowiedzi na wiadomość mailową z informacją o zwycięstwie i wysłaniu swojego profilu w 

platformie "Steam". W przypadku nie odebrania nagrody w przeciągu 30 dni, nagroda zostanie 

przekazana do kolejnych konkursów organizowanych przez Organizatora. W celu uniknięcia 

wątpliwości, przyznanie Nagrody nie zależy od przypadku lub szczęścia. 

 

PRZEKAZANIE NAGRODY, MAKSYMALNA WARTOŚĆ NAGRODY 

Przekazanie Nagrody nastąpi w terminie 2 dni roboczych od dnia ogłoszenia informacji, o wyborze 

Użytkownika, któremu została przyznana Nagroda. Maksymalna jednorazowa Nagroda może, w 

zależności od Konkursu, mieć wartość do 300 zł. Nagrodami mogą być w szczególności: pełne wersje 

gier, doładowania w grach. Organizator jest jedynym podmiotem uprawnionym do określenia 

Nagrody. Nagroda nie podlega wymianie na gadżety, gry lub inne przedmioty materialne i 

niematerialne. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem, któremu przyznana 

została Nagroda. W przypadku Nagrody będącej pełną wersją gry, przekazanie Nagrody nastąpi w 

formie kodu (klucza) do gry. W przypadku Nagrody będącej doładowaniem portfela w grze lub 

ekwipunku. 

 

REKLAMACJE 

Reklamacje mogą być zgłaszane do Organizatora w formie elektronicznej za pośrednictwem Serwisu. 

Reklamacja dotycząca przebiegu Konkursu powinna zawierać adres korespondencyjny składającego 

reklamację, imię i nazwisko, datę wystąpienia i opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności. 

Organizator rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od 

dnia jej otrzymania. Rozpatrzenie reklamacji polega na zbadaniu jej zasadności i wyjaśnienia przyczyn 

uzasadniających złożenie reklamacji. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje składającego 



reklamację w formie e-maila. Organizator nie rozpoznaje reklamacji zawierających wulgaryzmy lub 

obraźliwych dla Organizatora. Przyznanie Nagrody przez Komitet nie podlega reklamacji. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem nie dochodzi do zawarcia jakiejkolwiek umowy w związku 

z Konkursem, a Regulamin ma charakter przyrzeczenia publicznego w rozumieniu art. 919 § 1 

Kodeksu cywilnego. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. W sprawach 

nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 


