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BRINGING

TO THE

ZASTRZEŻENIE: Kryptowaluty mogą nie podlegać przepisom prawnym w 
twojej jurysdykcji. Wartość kryptowalut może spadać lub wzrastać. Dochody 
mogą podlegać zyskom kapitałowym oraz innym podatkom obowiązującym w 

twojej jurysdykcji.



Metacade
O METACADE

Metacade to najlepsze centrum społecznościowe 
Web3, w obrębie którego gracze i fani kryptowalut 
mogą się komunikować i współpracować ze sobą.

Naszą wizją jest stworzenie przestrzeni dla 
dynamicznych i pełnych dobrej zabawy wirtualnych 
spotkań osób o podobnych poglądach, aby mogły 
korzystać ze wszystkiego, co składa się na GameFi i 
doświadczyć tego, co ma do zaoferowania
kultura Web3.

Będziesz mógł grać w swoje ulubione gry, korzystając 
z ugruntowanych projektów "Play-to-Earn", i 
zwiększyć swoje szanse na wygranie wielkich nagród... 
ale Metacade to znacznie więcej niż tylko miejsce do 
grania.

Na platformie Metacade będziesz mógł spotkać się z 
innymi graczami, twórcami i przedsiębiorcami, którzy 
chcą dzielić się swoimi zainteresowaniami, pomysłami, 
umiejętnościami i talentami w jednym wspólnym celu.

Zyskasz szansę by zobaczyć, jakie gry cieszą się 
popularnością, będziesz mógł przeglądać tabele 
wyników, publikować recenzje, uzyskać dostęp do 
najbardziej zaawansowanej wersji GameFi alfa i 
wchodzić w interakcje z innymi członkami w czasie 
rzeczywistym - a wszystko to otrzymując rodzimy 
token $MCADE w nagrodę za własny wkład w 
społeczność.

Chcemy oddać gry z powrotem w ręce graczy i 
dlatego posiadacze tokenów $MCADE będą mogli 
głosować na to, które gry przesłane przez twórców 
otrzymają finansowanie w ramach naszego programu 
Metagrantów.
Technologia Web3 rewolucjonizuje sposób 
funkcjonowania świata, a Metacade zrewolucjonizuje 
sposób obsługi i posiadania tradycyjnego centrum 
gier społecznościowych.
Dołącz do nas w naszej podróży, aby stworzyć arkadę 
zbudowaną przez graczy dla graczy.



Metachain
METACHAIN

Token Metacade ($MCADE) jest 
zbudowany na najbardziej 
popularnym łańcuchu bloków 
Ethereum. Sieć ERC20 umożliwia 
zakup $MCADE za pośrednictwem 
taniego i zabezpieczonego 



CENTRUM GIER 
SPOłECZNOśCIOWYCH

 WEB3

NA SWOICH UMIEJęTNOśCIACH

ZARABIAJ



METACASH

Przychody z reklam

Turnieje/Wydarzenia/Losowanie nagród

Oferty pracy

Arkada „Pay to play”

Testowanie gier i dostęp do opinii
społeczności

Launchpad

Metacash

PRZEWIDUJEMY, ŻE PONIŻSZE STRATEGIE PRZYNIOSĄ
DOCHODY DLA TOKENA I SPOŁECZNOŚCI:

Celem Metacade jest stać się samowystarczalną społecznością, generującą 
dochody. Zostanie również stworzona rezerwa skarbowa, aby opracować 
nowe funkcje dla społeczności i usprawnić gry łańcucha bloków w 
przyszłości.



Pierwszy kwartał
2023 r.
Listingi na CEX

Uruchomienie tokena

Listingi tokenów na Uniswap

Trwają wstępne prace
nad Metacade

Czynnik listingu CEX, 
Metacade chce znaleźć się 
na 3-5 z 10 najlepszych giełd.

Listingi tokenów na 
CoinMarketCap i CoinGecko

Metamap

Czwarty kwartał
2022 r.
Przedsprzedaż

METAMAP

Zespół Metacade tworzy przejrzysty plan działania produktu, aby 
zagwarantować jak najlepsze wrażenia dla społeczności i wysoką 
jakość dla posiadaczy tokenów. Plan ten będzie następnie rozwijany 
przez pewien czas w celu stworzenia najlepszego środowiska dla 
ekosystemu Metacade.

Przedsprzedaż tokena
Metacade ($MCADE)

Wydaj stronę internetową,
Białą Księgę i tokenomikę

Pełny audyt bezpieczeństwa

Stwórz początkową
społeczność na Discordzie
i innych platformach
społecznościowych
Czynnik influencera 
marketingu

Uruchom prezenty i 
konkursy dla społeczności
graczy

Zbuduj zespół założycielski



Buduj współpracę z
ugruntowanymi projektami P2E

Uruchomienie Metacade

Zdobądź kolejne listingi CEX

Dodatkowe prezenty i konkursy
dla społeczności graczy

Uruchom nasze uniwersalne 
miejsce spotkań online, aby 
poznać wszystkie kwestie
związane z GameFi i 
Przejrzystym P2E oraz opinie 
i dane społeczności

Drugi kwartał
2023 r.
Create2earn

MetaGranty

Uruchom grę stworzoną z 
udziałem pierwszego MetaGrantu

Publikuj listingi dla stażystów, 
wydarzenia i oferty pracy w 
społeczności graczy

Stwórz regularny harmonogram 
konkursów dla MetaGrantów

Dalsze powiększanie listy gier
na naszej platformie

Uruchom środowisko testowe
oparte na społeczności dla 
projektów gier

Pierwszy kwartał
2023 r.
Work2Earn

Trzeci kwartał
2023 r. Play2Earn/
Compete2Earn

Uruchom Arkadę Classic

Opracuj środowisko testowe 
oparte na społeczności dla
projektów gier

Rozwijaj listę zewnętrznych 
gier w naszej arkadzie

Twórz własne turnieje gier 
Metacade, losowania nagród 
związane z grami

Każdego miesiąca społeczność
głosuje na wybór nagród- kup
bilety, aby wziąć udział za
pomocą naszego wypalonego
tokena Dostawy

Przekaż pierwszy MetaGrant 
wygrany w naszym pierwszym 
dużym konkursie

Podstawowy model DAO by 
rozwijać społeczność

METAMAP



Przekaż główne role i
obowiązki społeczności 
Metacade.

Gracze będą prowadzić 
największą arkadę P2E na
świecie, - Metacade!

Stwórz firmę, w której 
pracować będą członkowie
społeczności

Czwarty kwartał
2024 r. 
ZarządzanieDAO

Drugi kwartał
2024 r.
Work2Earn

Meta-Launchpad

Stwórz ramy, aby oferować 
granty początkującym twórcom
gier w naszych społecznościach 

Rozpoznawaj i inwestuj w nowe
projekty gier oraz w pozycje
przedsprzedażne/posprzedażowe
i zarządzaj skarbcem 
społeczności, w którym 
wszyscy posiadacze tokenów 
otrzymują nagrody

Publikuj staże, wydarzenia, 
oferty pracy dla wszystkich 
partnerów na naszej liście, aby
przekazać je społeczności 
Metacade
Uzyskaj status GameFi

METAMAP



METANOMICS

Metanomics
Celem Metacade jest stać się samowystarczalną społecznością , generującą 
dochody z  mechanizmem stawiania tokenów. Pragniemy również zbudować 
rezerwę skarbową, którą można będzie wykorzystać do rozwijania mocnych 
stron społeczności i ulepszania gier łańcucha bloków w przyszłości.

Rozliczenia i transfer wartości
$MCADE jest centralną jednostką rozliczeniową i transferem wartości 
między różnymi interesariuszami w ramach ekosystemu Metacade.

Transakcje związane z wydatkami -
$MCADE może zostać użyty do angażowania się w 
ekosystem Metacade poprzez wymianę tokenów 
m.in. na konkursy i turnieje.

Transakcje związane ze stawianiem tokenów - 
Posiadacze tokenów będą mogli postawić swój 
token $MCADE wygenerowany przez ekosystem 
Metacade.

Transakcje związane z nagrodam - 
Członkowie społeczności mogą otrzymać token 
$MCADE w nagrodę za swoją aktywność w 
ekosystemie.



Dostawa tokenów

Dostępna będzie stała podaż 2 miliardów tokenów $MCADE. W ramach 
przedsprzedaży udostępnionych zostanie łącznie 1,4 miliarda (70%) tokenów, 
które zostaną udostępnione w 9 etapach.

Po zakończeniu przedsprzedaży, tokeny zostaną rozdzielone w 

METANOMICS

Metanomics

10% (200 milionów) tokenów zostanie udostępnionych do
sprzedaży publicznej.
 
5% (100 milionów) zostanie użyte, aby zapewnić płynność w 
przypadku notowań na zdecentralizowanej giełdzie.

12,5% (250 milionów) zostanie wykorzystane na marketing i 
notowania na scentralizowanych giełdach

2,50% (50 milionów) trafi do puli konkursowej

ROZWÓJ

10,0%

MARKETING I LISTING CEX

12,50%

PULA KONKURSOWA

2,50%

DOSTARCZANIE PŁYNNOŚCI NA 
GIEŁDZIE DEX

5,0%

ALOKACJA PRZEDSPRZEDAŻY

70,0%



STAWIANIE TOKENÓW

Mechanizm zakupu i wykupu

Jednym z głównych kanałów wspierania społeczności Metacade będzie 
postawienie tokena $MCADE. Użytkownicy, którzy postawili swoje tokeny, 
mogą wygrać nagrody z projektu. Nagrody będą wypłacane w stabilnej 
kryptowalucie zamiast w tokenach $MCADE aby nie zawyżać liczby 
tokenów $MCADE pozostających w obiegu.

Po stworzeniu strumieni użyteczności tokenów oraz przychodów, można 
wprowadzić mechanizm wypalania tokenów lub wykupu tokenów$MCADE. 
Wypalanie tokenów powoduje, że tokeny są z czasem wycofywane z obiegu 
na stałe, co obniża ich ogólną podaż.

Wykupy tokenów pozwalają protokołowi na zmniejszenie podaży tokenów 
będących w obiegu, jeśli społeczność uzna, że w danym momencie jest to 
produktywne rozwiązanie. Umożliwi to wzrost wartości tokenów posiadanych 
przez inwestorów.

STAWIANIE TOKENÓW



Metasafe

Portfele wielosygnaturowe (Multisig)

Jesteśmy nowoczesną kryptoarkadą i zapewnienie maksymalnego 
bezpieczeństwa dla $MCADEi jego posiadaczy jest dla nas 
najważniejsze. W tym celu jesteśmy poddawani pełnej kontroli 
przeprowadzanej przez Certik, zaufaną i renomowaną firmę audytorską 
w przestrzeni bezpieczeństwa łańcucha bloków.

Dzięki temu możemy zagwarantować najwyższy poziom 
bezpieczeństwa, przejrzystość i profesjonalne standardy działania 
platformy Metacade. Współpracujemy również z innymi popularnymi 
audytorami łańcucha bloków, aby stale usprawniać bezpieczeństwo 
platformy- wkrótce przekażemy więcej informacji na ten temat.

CertiK dąży do podnoszenia standardów w technologii 
łańcucha bloków i Web3, a my podzielamy ten etos w 
Metacade. Dlatego jesteśmy dumni z posiadania pieczęci z 
aprobatą CertiK w Metacade i tokenie $MCADE.

Portfele typu multisig to kolejny sposób na zagwarantowanie bezpieczeństwa 
wszystkich zarządzanych aktywów. Aktywa skarbowe Metacade zostały stworzone w 
celu zarządzania nimi przez wielu głównych posiadaczy. Aby przesłać transakcje, 
wymagane są dwa lub więcej prywatnych podpisów głównych posiadaczy aktywów. 
Zapewni to utrzymanie bezpieczeństwa i integralności funkcji skarbowej.

METASAFE 



BAŞ ÜRÜN
TASARIMCISI

TYLER LANGE

Poniżej znajduje się opis głównych pracowników (Metaheads) 
stojących za Metacade:

Metaheads
METAHEADS

KIEROWNIK DZIAŁU KREATYWNEGO

JAMES THEOPHANE

GŁÓWNY DEVELOPER

ANDRIY HALUSHKA

KIEROWNIK MEDIÓW 
SPOŁECZNOŚCIOWYCH

SAYAN BANIK

KIEROWNIK DS. DANYCH

TONY WALKIN

CEO

RUSSELL BENNETT



GAIMSTER1CLIPS

66.000 Follower

BECKYJOO

182K Followers

Ambasadorzy

Metaclan
METACLAN

VIVACIOUSPEAR

318.5 tys. fanów

RYANSTOKER

1.5 mln fanów

XENOSSLL

665.7 tys. fanów



Metamedia
METAMEDIA

Metacade była prezentowana w wielu renomowanych publikacjach:

Crypto News



OSTRZEŻENIE O RYZYKU

OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Zakup tokenów $MCADE zawiera element ryzyka, gdyż może prowadzić do 
utraty znacznej części lub całości nabytego kapitału. Przed zakupem tokenów 
$MCADE należy przeprowadzić badanie due diligence i dokonać dokładnej ana-
lizy swojej kondycji finansowej oraz wziąć pod uwagę ryzyko opisane w ninie-
jszym dokumencie, a także ryzyko, które nie zostało w nim zawarte.
Należy dokonywać zakupu tokenów $MCADE tylko wtedy, gdy dogłębnie pozna 
się tokenomikę $MCADE odnośnie jego podaży, emisji i ekonomii $MCADE. 
Kryptoaktywa mogą zostać skradzione. Hakerzy komputerowi oraz inne grupy i 
organizacje przestępcze mogą próbować zakłócać działanie platformy Meta-
cade na kilka różnych sposobów.

Mogą przeprowadzać ataki złośliwego oprogramowania, rozproszone ataki typu 
„odmowa usługi” oraz exploity oparte na konsensusie, takie jak atak 51%, który 
może spowodować utratę tokenów $MCADE lub utratę możliwości dostępu do 
nich. Ze względu na niezmienny charakter transakcji łańcucha bloków nie ma 
środków zaradczych w przypadku ataków na łańcuch Ethereum, na którym zbu-
dowana jest platforma Metacade.

Kryptoaktywa nie są uznawane za instrumenty finansowe przez prawo. Nie 
można otrzymać odszkodowania ani rekompensaty od organów regulacyjnych, 
takich jak brytyjski Program Gwarantowania Usług Finansowych (Financial Ser-
vices Compensation Scheme) oraz organy o podobnym charakterze działające 
w innych jurysdykcjach. Status prawny kryptoaktywów jest niestabilny i różni się 
w zależności od jurysdykcji, przez co nie gwarantuje pełnej ochrony dla 
ich posiadaczy.

Być może w przyszłości zostaną wdrożone prawa, rozporządzenia i zasady reg-
ulujące kryptoaktywa, technologię łańcucha bloków oraz aplikacje zdecentral-
izowane, które wpłyną na lub ograniczą nabywanie, prawa własności oraz możli-
wość zakupu, sprzedaży, konwersji oraz użycia kryptoaktywów takich jak 
tokeny $MCADE.

Niepewność odnośnie przepisów podatkowych dotyczących kryptoaktywów 
może narazić posiadaczy tokenów na nieprzewidziane konsekwencje, takie jak 
opodatkowanie z mocą wsteczną lub zastosowane w przyszłości.
Każdy potencjalny nabywca $MCADE powinien wziąć pod uwagę istniejące 
ryzyko i skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem 
jakichkolwiek decyzji. Czytelnicy niniejszej Białej Księgi powinni również skon-
sultować się z doradcą podatkowym, księgowym, prawnikiem lub innymi spec-
jalistami, aby upewnić się odnośnie wszelkich nierozstrzygniętych kwestii 
związanych ze sposobem tworzenia i obsługi platformy Metacade przed pod-
jęciem decyzji czy zakup tokenów $MCADE byłby zgodny z ich tolerancją na 
ryzyko oraz jurysdykcją.



DLA  WEB2

ZASTRZEŻENIE: Kryptowaluty mogą nie podlegać przepisom prawnym w 
twojej jurysdykcji. Wartość kryptowalut może spadać lub wzrastać. Dochody 
mogą podlegać zyskom kapitałowym oraz innym podatkom obowiązującym w 

twojej jurysdykcji.


