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REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW 

REGULAMIN PRZYJMOWANIA ZAPŁATY PRZY UŻYCIU ŻETONÓW EYEPASS  

PODCZAS „FESTIWALU PASIBRZUCHA 2022” 

 PRZEDMIOT REGULAMINU 

1.1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad: 

1.1.1. przyjmowania przez Wystawcę zapłaty za oferowane podczas Festiwalu towary i usługi przy użyciu 

Żetonów oraz  

1.1.2. dokonywania wykupu Żetonów przez Ten Team. 

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 PŁATNOŚĆI PRZY UŻYCIU ŻETONÓW 

2.1. Wystawca zobowiązuje się, że będzie akceptował płatności dokonywane przez Uczestników przy użyciu 

Żetonów jako sposób zapłaty za oferowane podczas Festiwalu towary i usługi. Wystawca zobowiązuje się, że 

nie będzie przyjmował zapłaty z użyciem Żetonów w odniesieniu do działalności prowadzonej poza Festiwalem 

lub po jego zakończeniu.  

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

2.3. Po przyjęciu płatności Wystawca powinien, jeżeli jest do tego zobowiązany na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, wydrukować dla Uczestnika płacącego Żetonami tradycyjny paragon 

fiskalny zgodnie z cennikiem festiwalowym oraz wrzucić Żetony do specjalnie przeznaczonej w tym celu puszki 

oraz zabezpieczyć Żetony celem ich rozliczenia najpóźniej do zakończenia Festiwalu. 

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

nominalną posiadanych Żetonów, pozostała część ceny towaru lub usługi oferowanych przez Wystawcę może 

zostać dopłacona w gotówce lub kartą płatniczą. W przypadku gdy Uczestnik zamierza dokonać zapłaty 

Żetonami, których wartość nominalna przekracza cenę oferowanych towaru lub usługi, Wystawca 

zobowiązany jest poinformować Uczestnika o braku możliwości wydawania reszty w gotówce i o możliwości 

dokonania zapłaty Żetonami o niższej wartości nominalnej, przy jednoczesnej dopłacie gotówką lub kartą 

płatniczą. 

2.5. Wystawca zobowiązuje się, że nie będzie pobierał jakichkolwiek dodatkowych opłat za dokonywanie płatności 

przy użyciu Żetonów oraz że nie będzie stosował jakichkolwiek zniżek, promocji lub innych rodzajów 

gratyfikacji i zachęt w przypadku skorzystania przez Uczestnika z innej metody płatności niż przy użyciu 

Żetonów. Wystawca może oferować zniżki, promocje lub inne rodzaje gratyfikacji i zachęt w przypadku 

dokonywania przez Uczestnika zapłaty przy użyciu Żetonów. 

 ZASADY WYKUPU ŻETONÓW 

3.1. Ten Team zobowiązuje się, że w czasie trwania Festiwalu będzie prowadzić wykup Żetonów od Wystawców po 

wartości nominalnej. Wykup będzie odbywał się w punkcie na terenie Festiwalu oznaczonym logo „PayEye” w 

dniu 01.07.2022 w godzinach 18:00-00:00, w dniu 02.07.2022 w godzinach 10:00-00:00, w dniu 03.07.2022 w 

godzinach 10:00-23:00. 

3.2. Wykup Żetonów następuje poprzez przeniesienie posiadania Żetonów na Ten Team  zostaje udokumentowany 

w formie pisemnego protokołu rozliczeniowego sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 
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1 do Regulaminu. Protokół rozliczenia jest podpisywany przez obie Strony w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

3.3. Wystawca może przedstawić Żetony do wykupu przez Ten Team posiadanych Żetonów w czasie trwania 

Festiwalu, nie później jednak niż do godziny 23:00 w dniu 3 lipca 2022 r. 

3.4. Z upływem terminu określonego w pkt 3.3 Wystawca traci prawo żądania od Ten Team wykupu Żetonów i 

staje się posiadaczem uprawnionym do korzystania z Żetonów na zasadach przewidzianych dla Uczestników w 

„Regulaminie korzystania z żetonów EyePass podczas Festiwalu Pasibrzucha 2022”. 

3.5. Na podstawie protokołu, o którym mowa w pkt 3.2 Wystawca po zakończonym Festiwalu wystawi dla Ten 

Team notę księgową na równowartość wykupionych przez Ten Team Żetonów (nota księgowa będzie 

wystawiona w kwocie brutto). Nota księgowa powinna być wystawiona na następujące dane kontrahenta: TEN 

Team spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Walecznych 21/1, 03-916 Warszawa, NIP: 

5213745666 oraz zawierać numer rachunku bankowego Wystawcy, na który ma zostać dokonana wypłata 

środków pieniężnych z wykupu Żetonów.  

3.6. Po przesłaniu prawidłowo wystawionej noty księgowej na adres email: biuro@10team.pl, Ten Team w ciągu 2 

dni roboczych zapłaci przelewem na wskazany w protokole rozliczenia Stron, o którym mowa w pkt 3.2 

rachunek bankowy Wystawcy kwotę odpowiadającą równowartości wykupionych i potwierdzonych 

protokołem rozliczenia Żetonów. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Ten Team. Za dzień roboczy uważa się dzień niebędący sobotą ani dniem ustawowo wolnym w Polsce od pracy. 

 REKLAMACJE 

4.1. Wystawca 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. Walecznych 21/1, 03-916 Warszawa. 

4.2. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz NIP Wystawcy, adres email 

Wystawcy i podstawy zgłoszenia reklamacji. 

4.3. Jeśli do rozpatrzenia reklamacji wymagane są dodatkowe dokumenty lub informacje, Ten Team zwróci się do 

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

terminie tygodnia od otrzymania prośby Ten Team. 

4.4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest przez Ten Team pocztą elektroniczną, na adres email wskazany przez 

Wystawcę w reklamacji. 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

5.1. Do dokonywania i przyjmowania płatności przy użyciu Żetonów, jak również do wykupu Żetonów nie stosuje 

się przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. 

5.2. Wystawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. 

o prawach konsumenta, jako że Umowa posiada dla Wystawcy charakter zawodowy. 

5.3. Strony wyłączają stosowanie przepisów art. 661 § 1-3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 

5.4. Niniejszy Regulamin nie jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Festiwalu. Szczegółowe 

informacje dotyczące samego Festiwalu zostały określone na stronie internetowej 

https://festiwalpasibrzucha.pl/regulaminy. 

5.5. Nagłówki użyte w Regulaminie nie mają wpływu na jego interpretację. 

5.6. Regulamin i wszelkie zobowiązania z niego wynikające podlegają prawu polskiemu. Sądem właściwym dla 

rozpoznania wszelkich sporów wynikających z Umowy lub w związku z nią jest sąd właściwy zgodnie z polskimi 

przepisami postępowania cywilnego. 

https://festiwalpasibrzucha.pl/regulaminy
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5.7. Żadna ze Stron nie może bez uprzedniej, zgody drugiej Strony złożonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy na rzecz osób trzecich. 

5.8. Wzór protokołu rozliczeniowego stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i jest jego integralną częścią. 

 DEFINICJE 

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  

Regulamin niniejszy regulamin 

Strony Ten Team i Wystawca 

Ten Team TEN Team spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie (03-
916), ul. Walecznych 21/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem 
KRS 0000633617, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5213745666, 
email: biuro@10team.pl 

Uczestnik każda osoba fizyczna nabywająca lub zamierzająca nabyć towary lub usługi oferowane 
przez Wystawców podczas Festiwalu 

Umowa umowa pomiędzy Ten Team a Wystawcą zawierana poprzez zaakceptowanie przez 
Wystawcę Regulaminu, kształtująca w sposób określony w Regulaminie wzajemne prawa 
i obowiązki Stron związane z przyjmowaniem zapłaty przy użyciu 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) 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU DLA WYSTAWCÓW 

PROTOKÓŁ ROZLICZENIOWY 

Data wystawienia  

Dane Wystawcy 

Nazwa   

Adres   

NIP   

EyePass o nominale 2 zł 

Ilość  

Wartość w zł  

EyePass o nominale 5 zł 

Ilość  

Wartość w zł  

Suma łącznie 

Ilość  

Wartość w zł  

 

 

 

 

………………………………………………… ………………………………………………….. 
Podpis Wystawcy Podpis Ten Team 

 

 

 


