
REGULAMIN AIRDROP 

Nin iejszy Regulam in określa zasady przyznawania Tokenów Ari10 użytkownikom Bitcan.pl  

I lekroć w ninie jszym Regulamin ie jes t mowa o: •  Airdrop - na leży przez to rozum ieć darmową dystrybucję 

Tokena Ar i10 •  Token Ari10 – na leży przez to rozum ieć token, o którym mowa w ht tps ://ar i10.com/ token/ •  

Użytkownik – należy przez to  rozumieć Użytkowników Bitcan.p l  

Warunki przyznania Tokena Ar i10 

1.  Tokeny zostaną przyznane 3 500 najbardzie j aktywnym Użytkownikom.  

2.  Użytkownikom, którzy od chw il i za łożenia Konta w  Serw is ie wykonal i na jwięcej Transakcji  o  największej  

wartości , a nadto pos iadają najd łuższą his torię Konta („Kryter ia” ), zos tanie przyznany A irdrop, w ten  

sposób,  że:  

a.  Dzies ięc iu (10)  Użytkowników B itcan.p l,  k tórzy spełniają Kryter ia  w  największym stopniu,  otrzyma po  

dzies ięć tys ięcy (10 000) Tokenów Ari10;  

b. P ięćdzies ięc iu (50) ko le jnych Użytkowników B itcan.pl , spełnia jących Kryter ia w dalszej kolejności ,  

otrzyma po p ięć tys ięcy (5  000) Tokenów Ar i10;  

c . Stu (100) ko le jnych Użytkowników Bi tcan.pl , spełnia jących Kryteria w dalsze j ko le jności , ot rzyma po dwa  

tys iące pięćset (2  500) Tokenów Ari10;  

d. Trzy tys iące trzystu czterdz iestu (3  340) kole jnych Użytkowników B itcan.p l,  spełnia jących Kry ter ia w  

dalsze j ko lejnośc i, ot rzyma po tys iąc (1 000) Tokenów Ar i10.  

3.  Wszystk ie Tokeny Ar i10 zostaną przekazane bezpośrednio na utworzone d la Użytkowników por tfele, na 

który wys łany zos tanie  przyznany A irdrop.  

4.  W celu odbioru przyznanych Tokenów Ari10 Użytkownik  pow in ien za logować s ię  na swoje konto B itcan,  

prze jść do zak ładki Portfe l, a następnie k liknąć przycisk  “odbierz” w sekc ji ARI10 TOKEN. Po k liknięc iu  

przyc isku zostanie wyśw ietlony k lucz prywatny, k tóry  może zostać użyty do za impor towania konta do 

programu obs ługującego portfele  kryptowalutowe.  

5.  Nieodebrane przez okres  2 lat  od chwi l i przyznania Tokeny Ar i10 przepadają na rzecz Bi tcan sp.  z  o .o .  

6.  W pozostałym zakres ie  zastosowanie ma Regulamin Serwisu.  

 


