
Regulamin Sprzedaży Premiowej
„ Kamienie Dusz”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Sprzedaży premiowej

„Kamienie Dusz”.
2. Organizatorem Sprzedaży premiowej jest Monetico Sp. z o.o., NIP: 8992938356.
3. Sprzedaż premiowa kierowana jest wyłącznie do osób fizycznych spełniających

określone  kryteria wskazane w § 4 Niniejszego Regulaminu.
4. Sprzedaż premiowa nie stanowi żadnej z gier, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia

19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.), w
szczególności nie jest związana z przeprowadzaniem jakiejkolwiek loterii lub
losowania.

5. Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w sprzedaży premiowej.

§ 2. DEFINICJE
Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Sprzedaży premiowej.
2. Organizator Sprzedaży premiowej – firma Monetico Sp. z o.o., z siedzibą we

Wrocławiu.
3. Sprzedaż premiowa – akcja przeprowadzana przez Monetico Sp. z o.o., której celem

jest promowanie zakupu produktów i usług oferowanych przez Organizatora
sprzedaży  premiowej.

4. Użytkownik – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, zarejestrowaną w Portalu i
użytkującą w pełnym zakresie z usług świadczonych w ramach domeny
www.gamehag.com.

5. Gry – Gry udostępnione w gamehag.com
6. Uczestnik sprzedaży premiowej – osoba fizyczna nieprowadząca działalności

gospodarczej – ostateczny odbiorca usług i towarów organizatora, która otrzymała
w trakcie trwania  Sprzedaży Premiowej Kamienie Dusz.

7. Kamienie Duszy – punkty bezpłatnie lub odpłatnie przyznawane Uczestnikowi,
gromadzone na Koncie Uczestnika. Użytkownik uzyskuje bezpłatnie Kamienie Dusz
w zamian za wypełnianie zadań podczas korzystania z Gier umieszczonych na
Portalu oraz przejściu na kolejny Poziom doświadczenia w użytkowanych przez
siebie Grach

§ 3. CZAS TRWANIA SPRZEDAŻY PREMIOWEJ
Sprzedaż Premiowa trwa od dnia 01.02.2019 do dnia 31.12.2023 roku, z możliwością
przedłużenia  przez Organizatora Sprzedaży Premiowej.

§ 4. ZASADY PROMOCJI
Uczestnikiem Sprzedaży Premiowej może być osoba fizyczna, która po rozpoczęciu
Sprzedaży Premiowej nabędzie u Organizatora, w zamian za wypełnianie zadań podczas
korzystania z Gier umieszczonych na Portalu oraz przejściu na kolejny Poziom
doświadczenia w użytkowanych przez  siebie Grach, odpowiednią ilość Kamieni Duszy.



1. Uczestnik Sprzedaży Premiowej bierze w niej udział osobiście, a jego uprawnienia
nie  podlegają przeniesieniu na inną osobę.

2. W promocji nie mogą uczestniczyć:
a. pracownicy Spółki będącej Organizatorem sprzedaży premiowej,
b. inne osoby związane z przygotowaniem i prowadzeniem niniejszej promocji,
c. małżonkowie, zstępni, rodzice, rodzeństwo osób wymienionych w punktach

a-b.
3. Uczestnictwo w Sprzedaży Premiowej jest dobrowolne i bezpłatne.

§ 5. NAGRODY
1. Nagrody w Sprzedaży Premiowej:

a. W zależności od ilości zdobytych Kamieni Dusz, przewidziane są różne
nagrody. Uczestnik otrzyma za 1 grosz nagrodę, która dla danej ilości
zdobytych Kamieni Dusz, aktualnie będzie się znajdować w ofercie
Organizatora.

2. Ilość gier do przyznania w czasie trwania Sprzedaży Premiowej jest ograniczona.

§ 6. REKLAMACJE I SKARGI
1. Reklamacje dotyczące Sprzedaży Premiowej powinny być zgłaszane Organizatorowi

i będą  rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpływu do Organizatora.
2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak

również opis i  wskazanie przyczyn reklamacji.
3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Sprzedaży premiowej zostanie

poinformowany pocztą elektroniczną lub pisemnie na adres podany przez
Uczestnika Sprzedaży premiowej w  terminie określonym w ust. 1.

4. Spory wynikłe na tle niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez sądy
powszechne.

5. Uczestnicy uprawnieni do otrzymania Nagrody nie mogą żądać wymiany nagrody na
inne  produkty lub wymiany Nagrody na równowartość pieniężną.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Monetico Sp. z o.o. z siedzibą

przy ul. Hubskiej 52 lok. 14, 50-502 Wrocław.
2. Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane w celu realizacji Promocji.
3. Administrator danych powierza do przetwarzania dane osobowe Uczestników w

związku z  realizacją Promocji.
4. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, lecz niezbędne do udziału

w  Promocji.
6. Dane będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych

osobowych  oraz polityką prywatności dostępną na Stronie.
7. Przekazane dane osobowe są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim, z

wyjątkiem sytuacji, gdy takie ujawnienie będzie konieczne z uwagi na powszechnie
obowiązujące  przepisy prawa.



§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przed wzięciem udziału w Sprzedaży Premiowej Uczestnik powinien zapoznać się z

Regulaminem. Wzięcie udziału w Sprzedaży Premiowej należy w razie wątpliwości
poczytywać za jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu  Cywilnego.

3. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora.
4. Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę uczestnika na wszystkie warunki promocji

określone niniejszym regulaminem,
5. Regulamin Sprzedaży premiowej oraz promocja wchodzą w życie w dniu 1.02.2019.


