
REGULAMIN UDZIAŁ W AUKCJI
INTERNETOWEJ 4ETHER NFT NEW

YEAR’S EVE

TERMS FOR PARTICIPATION IN THE
INTERNET AUCTION OF  4ETHER NFT

NEW YEAR’S EVE

1. Postanowienia wstępne 1. Preliminary provisions

1.1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”)
aukcji internetowej organizowanej
przez Deho spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie (00-807), Aleje
Jerozolimskie 100, wpisana do rejestru
przedsiębiorców KRS prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS:
0000933821, NIP: 7011059905,
REGON: 520500295 („DEHO”)
określa zasady oferowania przez
DEHO do nabycia Tokenów na rzecz
użytkowników Internetu w drodze
konkursu ofert („Aukcja”)
prowadzonego za pośrednictwem
portalu h�ps://opensea.io/ („Portal”).

1.1. These Terms ("Terms") of the internet
auction organized by Deho spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
(limited liability company) with its
seat in Warsaw (00-807), Aleje
Jerozolimskie 100 entered in the
Register of Entrepreneurs of the
National Court Register kept by the
District Court for the Capital City of
Warsaw in Warsaw, XII Commercial
Department of the National Court
Register under the number KRS
0000933821, NIP: 7011059905,
REGON: 520500295 ("DEHO") defines
the rules of offering Tokens for
purchase by DEHO to Internet users
by way of a contest of offers
("Auction") carried out through the
portal h�ps://opensea.io/ ("Portal").

1.2. Integralną część Regulaminu stanowią
warunki korzystania z Portalu, które
znajdują się pod adresem
(h�ps://opensea.io/tos). W
szczególności, aby wziąć udział w
Aukcji Oferenci muszą:
1.2.1. posiadać konto na Portalu;
1.2.2. posiadać portfel

kryptowalutowy pozwalający
na przechowywanie i obrót
Tokenami w sieci blockchain;

1.2.3. przejść procedurę KYC na
zasadach opisanych w
Regulaminie;

1.2.4. przestrzegać zasad korzystania
z Portalu.

1.2. An integral part of the Terms are the
terms of use of the Portal, which can
be found at (h�ps://opensea.io/tos). In
particular, in order to participate in
the Auction, the Bidders must:
1.2.1. have an account at the Portal;
1.2.2. have a cryptocurrency wallet

which allows the storage and
trading of NFT Tokens in the
blockchain network;

1.2.3. undergo the KYC procedure
according to the rules described
in the Terms;

1.2.4. comply with the rules of using
the Portal.

1.3. Przed przystąpieniem do udziału w
Aukcji, Oferent zobowiązany jest do
zapoznania się z zasadami Aukcji
określonymi w Regulaminie i
Regulaminie Portalu oraz specyfikacją

1.3. Prior to participating in the Auction,
the Bidder is required to familiarize
himself with the rules of the Auction
as defined in the Terms of the Portal
and the NFT Token specification in

https://opensea.io/
https://opensea.io/tos


Tokena zgodnie z informacją
zamieszczoną na Portalu.

accordance with the information
posted on the Portal.

1.4. Udział w Aukcji mogą wziąć
Użytkownicy Portalu będący
pełnoletnimi osobami fizycznymi
posiadającymi pełną zdolność do
czynności prawnych, osoby prawne
lub jednostki organizacyjne nie
posiadająca osobowości prawnej,
działająca przez swojego
przedstawiciela umocowanego do jej
reprezentowania, zarejestrowane na
Portalu. Oferentami są Użytkownicy,
którzy złożyli za pośrednictwem
Portalu ofertę zakupy Tokena.

1.4. The Auction is open to the Portal
Users who are adults, natural persons
with full legal capacity, legal persons
or organizational units without legal
personality, acting through their
representative authorized to represent
them, registered on the Portal. The
Bidders are Users who have made an
offer through the Portal to purchase a
Token.

1.5. Aukcja prowadzona jest za
pośrednictwem Portalu,
zorganizowana w formie konkursu
ofert i polegająca na składaniu przez
Oferentów indywidualnych ofert
cenowych zakupu Tokenów, których
dotyczy Aukcja. Celem Aukcji jest
wyłonienie Oferenta, który będzie
uprawniony do zawarcia z DEHO
umowy sprzedaży Tokena, którego
dotyczy Aukcja.

1.5. The Auction is carried out through the
Portal, organized in the form of the
contest of offers and consisting of the
submission by the Bidders of
individual price offers for the
purchase of NFT Tokens, which the
Auction concerns. The purpose of the
Auction is to select the Bidder who
will be authorized to conclude with
DEHO the contract of sale of the
Token, which the Auction concerns.

1.6. Przedmiotem Aukcji jest
zdecentralizowany Token, który może
być przedmiotem obrotu. Token jest
standardem ERC-1155, który jest
poszerzonym standardem w stosunku
do tokena ERC-20 osadzonym na
blockchainie Ethereum. uprawniający
posiadacza do uczestnictwa w
wydarzeniu Sylwester z NFT
(„Wydarzenie”). Wydarzenie
odbędzie się w dniach 31 grudnia
2021 do 02 stycznia 2022 roku w
Krakowie (Polska) i będzie
obejmowało udział w imprezie
Sylwestrowej.

1.6. The object of the Auction is a
decentralized NFT Token that can be
traded. The NFT Token is a standard
implementation of ERC-721 standard,
which is an extended format to
ERC-20, and nested in the Ethereum
blockchain network entitling the
holder to participate in the New Year's
Eve with NFT event (“Event”). The
Event will take place from December
31, 2021 to January 02, 2022 in
Krakow, Poland and will include
participation in the New Year's Eve
party.

1.7. Oferty być składane wyłącznie w
kryptowalucie Ethereum (ETH).

1.7. Bids shall be made exclusively in
Ethereum cryptocurrency (ETH).

2. Przebieg aukcji 2. Auction



2.1. Wzięcie udziału w Aukcji jest
możliwe wyłącznie za pośrednictwem
Portalu, po wcześniejszej rejestracji.

2.1. Taking part in an Auction is only
possible through the Portal, after prior
registration.

2.2. Użytkownik bierze udział w Aukcji
poprzez zalogowanie przy użyciu
swojego portfela kryptowalutowego
oraz złożenie oferty zakupu Tokena
na stronie danej Aukcji.

2.2. The User participates in an Auction by
logging with his cryptocurrency
wallet and make an offer to purchase
a NFT Token on the page of a
particular Auction.

2.3. Przed przystąpieniem do aukcji
ustalana jest cena wywoławcza
Przedmiotu Aukcji.

2.3. Before the start of the auction is
determined starting price of the
Auction Item.

2.4. Minimalne postąpienie w czasie
Aukcji musi być wyższe co najmniej o
5% od poprzedniego postąpienia..

2.4. The minimum bid during an Auction
must be at least 5% higher than the
previous bid.

2.5. 2.5.

3. Zakończenie i rozstrzygnięcie Aukcji 3. Completion and adjudication of the
Auction

3.1. Aukcja kończy się z upływem terminu
na jaki została ogłoszona.

3.1. The auction ends with the expiry of
the time for which it was announced.

3.2. Licytację wygrywa najwyższa oferta
złożona do momentu zamknięcia
Aukcji.

3.2. Auction is won by the highest bid
submi�ed until the closing time of the
Auction.

3.3. Aukcja zostaje rozstrzygnięta w
momencie potwierdzenie udzielanego
przez DEHO Oferentowi, którego
oferta została wyłoniona poprzez
Aukcję w trybie konkursu ofert
(„Przybicie”). Udzielenie Przybicia
uprawnia Oferenta do zawarcia z
DEHO umowy sprzedaży Przedmiotu
Aukcji.

3.3. Auction is concluded when DEHO
confirms to a Bidder, whose offer was
selected through a competitive
Auction ("Overbid"). Granting of the
Overbid entitles the Bidder to
conclude with DEHO an agreement of
sale of the Auction Item.

3.4. Udzielenie przybicia oznacza
wyrażenie przez Sprzedawcę zgody
na zawarcie umowy nabycia
Przedmiotu Aukcji zgodnie z ofertą
złożoną przez Oferenta.

3.4. Granting of the Overbid means the
expression of consent by the Seller to
conclude an agreement of purchase of
the Auction Item in accordance with
the offer submi�ed by the Bidder.

3.5. Informacja na temat przybicia jest
wysyłana drogą elektroniczną do
Oferenta, który złożył najwyższą
ofertę w ciągu 3 dni roboczych od
zakończenia Aukcji, przy czym w

3.5. Information about the Overbid is sent
via e-mail to the Bidder, who made
the highest offer within 3 working
days after the end of the Auction, but
in case of not receiving the Overbid,



przypadku nieuzyskania przybicia,
Oferent przestaje być związany ofertą.

the Bidder ceases to be bound by the
offer.

3.6. Zwycięstwo w Aukcji, ani uzyskanie
Przybicia nie powodują
automatycznego zawarcia umowy
sprzedaży, przedwstępnej umowy
sprzedaży lub jakiejkolwiek innej
umowy o charakterze
zobowiązującym DEHO do
przeniesienia własności Przedmiotu
Aukcji.

3.6. Winning the Auction or ge�ing the
Positon do not automatically mean
the conclusion of the sales contract,
preliminary sales contract or any
other contract obliging DEHO to
transfer ownership of the subject of
the auction.

3.7. Oferent, który wygrał Aukcję i
uzyskał przybicie, jest uprawniony do
zawarcia umowy
sprzedaży Przedmiotu Aukcji ze
Sprzedawcą w terminie 3 dni
roboczych od dnia udzielenia
Przybicia.

3.7. The Bidder who won the Auction and
obtained a knockdown is entitled to
conclude the contract of sale Bidder
who won the Auction and obtained a
knockdown is entitled to conclude the
contract of sale of the subject of the
Auction with the Seller within 3
working days after receiving the
knockdown.

4. KYC / AML 4. KYC / AML

4.1. Oferent, który wygrał Aukcję ma
obowiązek przejścia procedury
weryfikacji tożsamości zgodnie
Dyrektywą Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja
2018 r. zmieniająca dyrektywę (UE)
2015/849 w sprawie zapobiegania
wykorzystywaniu systemu
finansowego do prania pieniędzy lub
finansowania terroryzmu oraz
zmieniająca dyrektywy 2009/138/WE i
2013/36/UE („KYC”) według
Regulamin dostępnego pod adresem
4ether.com. Niewykonanie KYC w
terminie 3 dni roboczych od daty
udzielenia Przybicia powoduje
rozwiązanie umowy, a prawo do
udzielenia Przybicia przechodzi na
następnego w kolejności Oferenta
który zaoferował najwyższą cenę.

4.1. The successful Bidder in the Auction
shall be required to undergo an
identity verification procedure in
accordance with Directive (EU)
2018/843 of the European Parliament
and of the Council of 30 May 2018
amending Directive (EU) 2015/849 on
the prevention of the use of the
financial system for the purpose of
money laundering or terrorist
financing and amending Directives
2009/138/EC and 2013/36/EU ("KYC")
according to Terms&Conditions
available at 4ether.com. Failure to
execute the KYC within 3 working
days from the date of award of the
Overbid shall result in termination of
the contract and the right to award the
Overbid shall pass to the next highest
Bidder.



4.2. DEHO może zażądać od Oferenta
który wygrał aukcję dodatkowych
danych osobowych, jeżeli:
4.2.1. na wniosek dowolnego organu

rządowego;
4.2.2. dla celów weryfikacji;
4.2.3. w celu ustalenia pochodzenia

środków;
4.2.4. celu sprawdzenia zgodności

działań podejmowanych przez
Użytkownika za pośrednictwem
Portalu z obowiązującymi
przepisami prawa lub
regulacjami, w tym przepisami
dotyczącymi przeciwdziałania
praniu pieniędzy i finansowaniu
terroryzmu;

4.2.5. w przypadku podejrzenia
naruszenia obowiązujących
przepisów prawa

4.2. DEHO may request additional
personal information from the
successful Bidder:
4.2.1. at the request of any

governmental authority;
4.2.2. for verification purposes;
4.2.3. to determine the origin of funds;
4.2.4. to verify the compliance of

actions taken by the User
through the Portal with
applicable laws or Terms,
including anti-money
laundering and anti-terrorist
financing Terms;

4.2.5. In case of suspicion of violation
of the applicable law.

4.3. W uzasadnionych przypadkach
wynikających z obowiązujących
przepisów prawa, DEHO może:
4.3.1. wstrzymać realizację transakcji

do czasu wyjaśnienia przez
Użytkownika wątpliwości, w
szczególności. w szczególności
dostarczy dodatkowe
informacje;

4.3.2. powiadomić odpowiednie
podmioty i organy.

4.3. In justified cases arising from
applicable laws, DEHO may:
4.3.1. suspend the execution of the

transaction until the User has
clarified its doubts, in particular.
provide additional information;

4.3.2. inform appropriate entities and
authorities.

4.4. Aukcja może zostać unieważniona
przez DEHO , jeżeli:
4.4.1. pojawiły się uzasadnione

wątpliwości co do zgodności z
prawem działań
podejmowanych przez
Użytkownika;

4.4.2. wystąpiły okoliczności
określone w przepisach o
przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy i finansowaniu
terroryzmu zaistniały
okoliczności określone w
przepisach o przeciwdziałaniu

4.4. Auction may be nullified by DEHO, if:
4.4.1. reasonable doubts have arisen

as to the legality of actions taken
by the User;

4.4.2. circumstances specified in the
Terms on prevention of money
laundering and terrorist
financing occurred;

4.4.3. the KYC/AML procedure
conducted indicated an
increased risk of money
laundering and terrorist
financing of money laundering
and terrorist financing;



praniu pieniędzy i finansowaniu
terroryzmu;

4.4.3. przeprowadzona procedura
KYC/AML wskazała na
podwyższone ryzyko prania
pieniędzy i finansowania
terroryzmu prania pieniędzy i
finansowania terroryzmu;

4.4.4. Użytkownik odmówił podania
danych niezbędnych do
przeprowadzenia Procedury
KYC/AML lub nie poddał się w
całości;

4.4.5. transakcja nie spełnia
wymogów określonych w
Regulaminie, jak również
wynikających z przepisów
obowiązującego prawa;

4.4.6. na podstawie orzeczeń
właściwych organów, w tym
m.in. w przypadku otrzymania
zawiadomienia od właściwych
organów lub innych podmiotów
o naruszeniu przepisów prawa
lub wykorzystaniu przez osoby
trzecie działalności
Użytkownika do naruszania lub
łamania prawa;

4.4.7. na skutek działania lub
zaniechania Użytkownika nie
został nie został ustalony, lub
został ustalony nieprawidłowo,

4.4.8. środki pieniężne przeznaczone
na przeprowadzenie Transakcji
nie należą do Użytkownika.

4.4.4. the User refused to provide data
necessary for the KYC/AML
procedure or did not submit in
full;

4.4.5. the transaction does not comply
with the requirements set out in
the Terms and Conditions as
well as those under the
applicable law;

4.4.6. based on the rulings of the
competent authorities, including
but not limited to the receipt of
a notice from the competent
authorities or other entities of a
violation of the law or the use
by third parties of the User's
activity to violate or break the
law;

4.4.7. due to an action or omission of
the User it has not been
determined, or has been
determined incorrectly,

4.4.8. the funds intended for the
Transaction do not belong to the
User.

5. Odpowiedzialność DEHO 5. DEHO Responsibility

5.1. W najszerszym znaczeniu
dopuszczalnym prawem DEHO nie
ponosi jakiejkolwiek
odpowiedzialności z tytułu
naruszenia praw osób trzecich oraz
wyrządzenia jakiejkolwiek szkody
osobom trzecim na skutek oraz w
związku działaniami Użytkowników
przy wykorzystaniu lub w związku z
udziałem w Aukcji.

5.1. To the fullest extent permi�ed by law,
DEHO does not bear any liability for
infringement of third party rights and
causing any damage to third parties
as a result of and in connection with
the actions of Users using or in
connection with participation in the
Auction.



5.2. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za problemy
techniczne bądź ograniczenia
techniczne występujące w sprzęcie
komputerowym, urządzeniu
końcowym, systemie
teleinformatycznym oraz
infrastrukturze telekomunikacyjnej, z
których korzysta Użytkownik, a które
uniemożliwiają mu poprawne
korzystanie z Portalu i usług
oferowanych za jego pośrednictwem.

5.2. The Organizer does not take
responsibility for technical problems
or technical limitations occurring in
the computer equipment, end device,
IT system and telecommunication
infrastructure used by the User, which
prevent the User from using the Portal
and the services offered through it
correctly.

5.3. Odpowiedzialność za zapewnienie
technicznej zgodności pomiędzy
sprzętem komputerowym
wykorzystywanym przez
Użytkownika w celu korzystania z
Portalu lub urządzeniem końcowym
oraz systemem teleinformatycznym
lub telekomunikacyjnym, a Portalem
spoczywa wyłącznie na
Użytkowniku.

5.3. Responsibility for ensuring technical
compatibility between the computer
equipment used by the User to use the
Portal, or the terminal equipment and
the telecommunication system, and
the Portal rests solely with the User.

5.4. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za:

5.5. utratę przez Użytkownika danych
spowodowaną awarią sprzętu,
systemu
komputerowego lub też innymi
okolicznościami wynikłymi z
przyczyn nieleżących po stronie
Organizatora,

5.6. konsekwencji korzystania przez
Użytkownika z Portalu w sposób
sprzeczny z
obowiązującym prawem lub
postanowieniami niniejszego
Regulaminu,

5.7. szybkość przesyłu danych i związane
z tym ograniczenia, stanowiące skutek
zaistnienia okoliczności m.in. o
charakterze technologicznym,
technicznym oraz
infrastrukturalnym.

5.4. The Organizer shall not be liable for:
5.4.1. loss of data by the User caused

by failure of the equipment,
computer system

5.4.2. loss of the data by the User
caused by the failure of the
equipment, computer system or
other circumstances which
cannot be a�ributed to the
Organizer,

5.4.3. consequences of using the Portal
by the User in a way which is
contrary to the

5.4.4. consequences of using the Portal
by the User in a way which is
contrary to the law in force or to
the provisions of these Terms,

5.4.5. speed of data transfer and the
related limitations, resulting
from

5.4.6. speed of data transmission and
the limitations related to it,



which are the result of
circumstances such as
technological, technical and
infrastructural

5.4.7. technological, technical and
infrastructural circumstances.

6. Reklamacje 6. Complaints

6.1. Reklamację należy składać w formie
wiadomości elektronicznej na kanale
firmowym na platformie Telegram
h�ps://t.me/foretherNFT..

6.1. A complaint should be submi�ed in
the form of an email address [_] or to
h�ps://t.me/foretherNFT..

6.2. Zgłoszenie reklamacyjne musi
zawierać co najmniej następujące
dane: imię, nazwisko i adres portfela
kryptowalutowego osoby składającej
reklamację. Reklamujący winien
załączyć opis reklamacji i wskazać,
czego się domaga.

6.2. The complaint must contain at least
the following data: first name,
surname and address of the
cryptocurrency wallet of the person
making the complaint. The
complainant should a�ach a
description of the complaint and
indicate what he demands.

6.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w
terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez DEHO reklamacji.

6.3. A complaint will be processed within
14 days of the day DEHO receives the
complain

7. Postanowienia końcowe 7. Final Provisions

7.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów
powstałych pomiędzy Sprzedawcę a
Oferentem, który jest Konsumentem
zostaje poddane sądom właściwym
zgodnie z postanowieniami
właściwych przepisów Kodeksu
postępowania cywilnego.

7.1. Se�lement of potential disputes
arising between the Seller and the
Bidder, who is a Consumer is subject
to the competent courts in accordance
with the provisions of the relevant
provisions of the Code of Civil
Procedure.

7.2. Użytkownik będący konsumentem, w
przypadku ewentualnego sporu, ma
prawo do dochodzenia swoich
roszczeń na drodze pozasądowej, tj.
za pośrednictwem organizacji
konsumenckich, polubownego sądu
konsumenckiego lub mediacji
organizacji konsumenckich, sądu
polubownego lub mediacji. Więcej
informacji na temat pozasądowych
sposobów dochodzenia roszczeń

7.2. In case of a possible dispute, the User
who is a Consumer has the right to
pursue his/her claims out of court, i.e.
through consumer organizations,
arbitration court or mediation of
consumer organizations, arbitration
court or mediation. For more
information on out-of-court means of
redress for the User, please visit the
website:



przez Użytkownika można znaleźć na
stronie:

7.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów
powstałych pomiędzy Sprzedawcą a
Klientem, który nie jest Konsumentem
zostaje poddane sądowi właściwemu
ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

7.3. The se�lement of any disputes arising
between the Seller and a Customer
who is not a Consumer shall be
submi�ed to the court having
jurisdiction over the Seller's registered
office.


