
 

REGULAMIN DLA UŻYTKOWNIKÓW 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ŻETONÓW EYEPASS PODCZAS „FESTIWALU PASIBRZUCHA 2022” 

 PRZEDMIOT REGULAMINU 

1.1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad: 

1.1.1. wydawania Żetonów przez Ten Team, 

1.1.2. korzystania z Żetonów przez Uczestnika podczas Festiwalu, 

1.1.3. postępowania z Żetonami po zakończeniu Festiwalu.  

1.2. Pojęcia pisane wielką literą zostały objaśnione na końcu Regulaminu. 

1.3. Regulamin nie znajduje zastosowania do stosunków prawnych między Wystawcą a Uczestnikiem, w tym do 

stosunków związanych z dokonywaniem przez Uczestnika zapłaty na rzecz Wystawcy przy użyciu Żetonów. 

 ZASADY WYDAWANIA ŻETONÓW 

2.1. Ten Team w czasie trwania Festiwalu wydaje Żetony. Wydanie Żetonów następuje przez przeniesienie ich 

posiadania na Uczestnika. Wydawanie Żetonów odbywa się w punkcie na terenie Festiwalu oznaczonym logo 

„PayEye” w dniu 01.07.2022 w godzinach 15:00-00:00, w dniu 02.07.2022 w godzinach 10:00-00:00, w dniu 

03.07.2022 w godzinach 10:00-22:00. Przed wydaniem Żetonów konieczne jest zaakceptowanie przez 

Uczestnika przedstawionego w punkcie na terenie Festiwalu oznaczonym logo „PayEye” Regulaminu i zawarcie 

Umowy. 

2.2. Ten Team wydaje Żetony jedynie na rzecz Uczestników, którzy posiadają zarejestrowane konto w Aplikacji 

PayEye 2.0 oraz których wiąże z PayEye umowa o korzystanie z Aplikacji PayEye 2.0, do której stosuje się 

postanowienia „Regulaminu Portfela PayEye”.  

2.3. Ten Team wydaje Żetony o wartościach nominalnych 2 zł i 5 zł.   

2.4. Uczestnik może nabywać Żetony jedynie w pakietach o łącznej wartości nominalnej 20 zł lub 50 zł, lub ich 

wielokrotności.  

2.5. Uczestnik ma prawo nabyć Żetony maksymalnie o łącznej wartości nominalnej 100 zł.  

2.6. Ten Team przysługuje wynagrodzenie za wydanie Żetonów. Uczestnik może zapłacić wynagrodzenie za 

wydanie Żetonów wyłącznie przy użyciu Portfela PayEye oferowanego w ramach Aplikacji PayEye 2.0.  

2.7. Ten Team udziela rabatu na zakup Żetonów w wysokości 20%, tj. Żetony o wartości nominalnej 20 zł są 

wydawane za wynagrodzeniem w wysokości 16 zł, a Żetony o wartości nominalnej 50 zł są wydawane za 

wynagrodzeniem w wysokości 40 zł. 

2.8. Uczestnik może korzystać z Żetonów jedynie w sposób określony w Regulaminie. Podczas Festiwalu Uczestnik 

nie może używać Żetonów w innym celu niż dokonania zapłaty u Wystawcy, a po zakończeniu Festiwalu w 

innym celu niż dokonania zapłaty u Akceptanta. W szczególności niedozwolone jest odsprzedawanie Żetonów 

innym osobom.  

 ZASADY KORZYSTANIA Z ŻETONÓW W CZASIE FESTIWALU 

3.1. Uczestnik może płacić za pomocą posiadanych Żetonów za towary lub usługi oferowane podczas i na terenie 

Festiwalu przez Wystawców wymienionych pod adresem: https://festiwalpasibrzucha.pl/wystawcy. 

3.2. Dokonanie płatności przy użyciu Żetonów następuje przez przeniesienie posiadania Żetonów na Wystawcę. 

3.3. W przypadku gdy Uczestnik zamierza dokonać zapłaty za towar lub usługę, których cena przekracza wartość 

nominalną używanych do zapłaty Żetonów, pozostałą część ceny może dopłacić inną metodą płatności 

uznawaną przez Wystawcę.  



 

3.4. Uczestnikowi nie zostanie wydana reszta, jeżeli dokonuje zapłaty Żetonami, których wartość nominalna jest 

wyższa niż cena nabywanego towaru lub usługi. 

 POSTĘPOWANIE Z ŻETONAMI PO ZAKOŃCZENIU FESTIWALU  

4.1. W okresie od 4 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. Uczestnik może płacić posiadanymi Żetonami u Akceptantów 

wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu we wskazanych w w/w załączniku punktach akceptacji 

Żetonów. Zapłata Żetonami u Akceptantów następuje na zasadach określonych w pkt 3.2-3.4 powyżej. 

 REKLAMACJE 

5.1. Uczestnik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą wykonywania Umowy pocztą elektroniczną na adres email: 

biuro@10team.pl lub w formie pisemnej, przesyłką pocztową na adres: TEN Team spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp.k., ul. Tamka 16/17, 00-349 Warszawa. 

5.2. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej imię i nazwisko Uczestnika, adres email, numer telefonu i 

podstawy zgłoszenia reklamacji. 

5.3. Jeśli do rozpatrzenia reklamacji potrzebne są dodatkowe dokumenty lub informacje, Ten Team poprosi 

Uczestnika o ich dostarczenie. Uczestnik powinien przesłać je do Ten Team niezwłocznie, nie później niż w 

terminie tygodnia od otrzymania prośby. 

5.4. Reklamacje są rozpatrywane przez Ten Team bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od 

dnia ich otrzymania. Ten Team udziela odpowiedzi na reklamacje pocztą elektroniczną. 

 OBOWIĄZYWANIE UMOWY 

6.1. Z chwilą akceptacji przez Uczestnika Regulaminu zostaje zawarta Umowa.  

6.2. Umowa jest zawierana na czas określony do 31 sierpnia 2022 r. 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1. Do wydawania oraz dokonywania płatności przy użyciu Żetonów, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Usługi Ten Team związane z wydawaniem Żetonów nie są objęte 

nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. 

7.2. Regulamin jest udostępniony do pobrania pod adresem: 

https://static.payeye.com/docs/festiwalpasibrzucha2022/regulamin-dla-uczestnika.pdf.  

7.3. Uczestnik może komunikować się z Ten Team za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

biuro@10team.pl lub telefonicznie pod numerem: + 48 603 750 500. Kontakt telefoniczny możliwy jest w dni 

robocze w godzinach 9:00 - 16:00. Uczestnik ponosi koszty korzystania ze środków porozumiewania się na 

odległość zgodnie z taryfą swojego operatora. 

7.4. Regulamin i wszelkie zobowiązania z niego wynikające podlegają prawu polskiemu.  

7.5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Umowy jest sąd rzeczowo i 

miejscowo właściwy zgodnie z przepisami postępowania cywilnego. 

7.6. Strony dołączają do Regulaminu następujące załączniki stanowiące jego integralną część: 

7.7. Załącznik Nr 1 – lista Akceptantów przyjmujących płatności przy użyciu Żetonów po zakończeniu Festiwalu. 



 

 DEFINICJE 

Akceptant przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, w szczególności polegającą na 
prowadzeniu restauracji lub innych punktów gastronomicznych, który poza Festiwalem 
przyjmuje płatności za oferowane towary lub usługi przy użyciu Żetonów  

Aplikacja PayEye 2.0 aplikacja na urządzenia mobilne o nazwie „PayEye 2.0”, której wydawcą jest PayEye, 
dostępna do pobrania w Google Play, App Store lub Huawei AppGallery   

Festiwal impreza organizowana przez Organizatora pod nazwą „Festiwal Pasibrzucha 2022” w 
dniach 1-3 lipca 2022 roku na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice 

Organizator Loud Production spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (52-
233), ul. Parafialna 32/34, KRS 0000924875  

PayEye PayEye spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu,  
ul. Zwycięska 43, 53-033 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd 
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000773560, NIP 8943138845, REGON 
382724489, o kapitale zakładowym 10.800 PLN 

Portfel PayEye usługa, w ramach której PayEye umożliwia swojemu użytkownikowi zarejestrowanie 
danych karty płatniczej w Aplikacji PayEye 2.0 oraz złożenie dyspozycji wykorzystania 
zarejestrowanej karty płatniczej do dokonania płatności za nabywane towary lub usługi  

Regulamin niniejszy regulamin 

Strony Ten Team i Uczestnik 

Ten Team TEN Team spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. 
Tamka 16/17, 00-349 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000633617, NIP 5213745666, email: 
biuro@10team.pl, tel.: +48 603750500. 

Uczestnik każda osoba fizyczna nabywająca lub zamierzająca nabyć Żetony od Ten Team 

Umowa umowa pomiędzy Ten Team a Uczestnikiem zawierana poprzez zaakceptowanie przez 
Uczestnika Regulaminu, kształtująca w sposób określony w Regulaminie wzajemne 
prawa i obowiązki Stron związane z wydawaniem, korzystaniem z Żetonów 

Wystawca przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, w szczególności polegającą na 
sprzedaży towarów lub świadczeniu usług, na terenie Festiwalu i w czasie jego trwania 

Żetony żetony wydawane podczas Festiwalu przez Ten Team pod nazwą „EyePass” o 
wartościach nominalnych 20 złotych (w skład, którego wchodzi 10 sztuk żetonów po 2 
złote) oraz 50 złotych (w skład, którego wchodzi 10 sztuk żetonów po 5 złotych) 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – LISTA AKCEPTANTÓW PRZYJMUJĄCYCH PŁATNOŚCI PRZY UŻYCIU ŻETONÓW PO ZAKOŃCZENIU 

FESTIWALU 

Lp. Nazwa (firma) Adres siedziby Adres punktu akceptacji Żetonów NIP 

1. NAKA NAKA sp. z o.o. 
ul. Akacjowa 19,  
52-200 Karwiany 

ul. Ołtaszyńska 92e/7, 53-034, Wrocław  8961584880 

2. PASIBUS sp. z o.o. 
ul. Parafialna 32/34, 
52-233 Wrocław 

ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 
Wrocław 

 
8992803857 

 


