
 

 

 

 

 

Regulamin Konkursu "Live Trading" 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Konkurs nie stanowi gry losowej ani zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. 

o grach hazardowych. 

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

(a) Kapitale początkowym – należy przez to rozumieć rzeczywistą kwotę środków pieniężnych w wysokości 10.000 PLN  

(słownie: dziesięć tysięcy złotych), zdeponowaną na rzeczywistym Rachunku konkursowym przez Uczestnika; 

(b) Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczna lub prawną, która zawarła Umowę; 

(c) Konkursie – należy przez to rozumieć Konkurs „Live Trading”, organizowany na zasadach określonych w niniejszym 

Regulaminie;  

(d) Rachunku – należy przez to rozumieć rachunek instrumentów finansowych otwarty na podstawie Umowy;  

(e) Rachunku konkursowym – należy przez to rozumieć otwarty i prowadzony na rzecz Uczestnika rzeczywisty rachunek 

instrumentów finansowych, stanowiący subkonto do Rachunku i służący zawieraniu transakcji na potrzeby Konkursu; 

(f) Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin; 

(g) Regulaminie OTC – należy przez to rozumieć „Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia 

praw majątkowych, prowadzenia rachunków tych praw oraz rachunków pieniężnych przez X-Trade Brokers Dom Maklerski 

S.A.” dostępny na Stronie internetowej; 

(h) Organizatorze – należy przez to rozumieć X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., z siedzibą przy ul. Ogrodowej 58 

w Warszawie, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000217580, działający na podstawie licencji udzielonej przez Komisję Nadzoru Finansowego; 

(i) Stronie internetowej – należy przez to rozumieć stronę internetową znajdującą się pod adresem 

www.xtb.com/livetrading; 

(j) Środkach pieniężnych – należy przez to rozumieć saldo rzeczywistych środków pieniężnych znajdujących 

się na Rachunku konkursowym; 

(k) Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do Konkursu na zasadach określonych w niniejszym 

Regulaminie; 

(l) Umowie – rozumie się przez to umowę o świadczenie usług maklerskich, którą zawarli Organizator z Uczestnikiem, 

wraz z wszelkimi dokumentami określonymi w treści Umowy. 

3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Pojęcia niezdefiniowane w ust. 2 należy rozumieć zgodnie z postanowieniami Regulaminu OTC. 

5. Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik obowiązany jest do zapoznania się i akceptacji Regulaminu. 

6. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza, że akceptuje on zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. 

 

§ 2 

FUNDATOR NAGRÓD 

 

Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. Organizator jest również wyłącznie odpowiedzialny za wydanie nagród, w tym 

za wszelkie kwestie podatkowe z tym związane. 

 

§ 3 

UCZESTNICY KONKURSU 
 

1. W Konkursie może brać udział osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak i będąca Klientem, 

która jednocześnie została zakwalifikowana do Konkursu przez Organizatora zgodnie z § 4 ust. 1. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, byli pracownicy lub członkowie władz Organizatora, a także członkowie 

najbliższej rodziny tych osób. 

3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w § 3 ust. 2 rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 

małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

4. Konkurs jest nielimitowany liczbą Uczestników. 

 

 



§ 4 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 
 

1. Osoby chcące wziąć udział w Konkursie muszą przekazać Organizatorowi podpisany aneks do Umowy wraz z dodatkowym 

oświadczeniem, w którym wskazany jest login subkonta w systemie transakcyjnym xStation do dnia 30.04, na adres                  

e-mail: livetrading@xtb.pl, zaakceptować Regulamin oraz otrzymać od Organizatora informację zwrotną                                

o zakwalifikowaniu do Konkursu. Ponadto warunkiem udziału jest przesłanie Organizatorowi: 

(a) opisu swojej osoby. Optymalna długość opisu powinna zawierać od 500 do 600 znaków. 

(b) informacji ze wskazaniem ulubionego instrumentu finansowego, ulubionego interwału oraz strategii inwestycyjnej. 

2. Nie jest dopuszczalne zgłoszenie do Konkursu w innym terminie lub formie niż określone niniejszym Regulaminem. 

3. Osoba, która poda dane niezgodne ze stanem faktycznym, dane niepełne lub nie dostarczy informacji i opisu wskazanych 

w § 4 ust. 1 może zostać w każdym czasie wykluczona z Konkursu lub utracić prawo do nagrody. 

4. Niezależnie od innych postanowień w zgłoszeniu do Konkursu należy podać dowolny pseudonim (Nick), który będzie 

publikowany w rankingach publikowanych w ramach Konkursu. Pod rygorem wykluczenia z Konkursu pseudonimy 

nie mogą zawierać danych osobowych Uczestnika ani słów, które według powszechnie przyjętych kryteriów mogłyby 

zostać uznane za wulgarne, obraźliwe, naruszające uczucia religijne lub prawa osób trzecich. 

5. W przypadku, gdy formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 nie zostanie zaakceptowany przez Organizatora 

lub doręczony Organizatorowi w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1, osoba zgłaszająca nie zostaje zakwalifikowana 

do udziału w Konkursie. 

6. O zakwalifikowaniu osoby zgłaszającej lub wykluczeniu Uczestnika decyduje Organizator. 

7. Uczestnik otrzymuje od Organizatora hasło do Rachunku konkursowego. 

8. Uczestnik zobowiązuje się chronić hasło (hasła) przed ich ujawnieniem. Hasło zostanie Uczestnikowi przesłane 

przez Organizatora sms-em na numer telefonu podany w zgłoszeniu. Organizator nie odpowiada za żadne szkody 

powstałe w wyniku ujawnienia takich danych osobom trzecim, w tym za wynik osiągnięty w ramach Konkursu. 

9. Zmiana przez Uczestnika hasła do Rachunku konkursowego w trakcie trwania Konkursu może spowodować wykluczenie 

przez Organizatora takiego Uczestnika z Konkursu. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia terminu przesyłania zgłoszeń do Konkursu, bądź 

przedłużenia go, bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych przez Uczestników Konkursu. 

 

§ 5 

KALENDARZ KONKURSU 

 

1. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 8 maja 2017 r. o godz. 00:00. 

2. Zakończenie Konkursu nastąpi w dniu 19 maja 2017 r. o godz. 18:00. 

3. Podane godziny mogą ulec zmianie, o czym Uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani drogą e-mailową. 

4. Wyniki oraz termin i sposób wręczania nagród ogłoszone zostaną po zakończeniu Konkursu lub na Stronie internetowej 

najpóźniej w dniu 20 maja 2017 r. 

 

§ 6  

ZADANIE KONKURSOWE 

 

1. Głównym zadaniem konkursowym jest możliwie największe podwyższenie posiadanego Kapitału początkowego 

zdeponowanego na Rachunku konkursowym (osiągnięcie najwyższej Stopy zwrotu) od momentu rozpoczęcia Konkursu 

do momentu zakończenia Konkursu. 

2. Środki Pieniężne Uczestnik będzie inwestował kupując lub sprzedając instrumenty finansowe w systemie transakcyjnym 

xStation lub na platformie mobilnej xStation Mobile po cenach widocznych w tym systemie transakcyjnym. 

3. Stopa zwrotu – zostanie podana w procentach i wyrażona będzie wzorem: 

 

𝑅 =   
𝑧1
𝑧0
 − 1 ∗ 100% 

 

 

– gdzie: 

R – Stopa zwrotu; 

z1 – aktualna kwota Środków pieniężnych na Rachunku konkursowym skorygowana o zysk lub stratę na 

otwartych pozycjach; 

z0 – Kapitał początkowy. 



 

§ 7 

ZASADY KONKURSU 
 

1. Uczestnik wpłaca Kapitał początkowy na Rachunek konkursowy, przy czym wpłata lub wypłata Środków pieniężnych 

z Rachunku konkursowego w trakcie trwania Konkursu powoduje wykluczenie Uczestnika z Konkursu. 

2. Uczestnicy będą mogli zawrzeć pierwszą transakcję po rozpoczęciu Konkursu, zaś zawarcie na Rachunku konkursowym 

jakiejkolwiek transakcji przed rozpoczęciem Konkursu powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu. 

3. W ramach Konkursu można dokonywać transakcji na wszystkich oferowanych przez Organizatora instrumentach 

finansowych, z wyłączeniem opcji binarnych up&down. Szczegółowe zasady zawierania transakcji zostały opisane 

w Regulaminie OTC, dostępnym na stronie internetowej Organizatora. 

4. We wszystkich rozliczeniach obowiązują rynkowe ceny instrumentów finansowych udostępniane przez Organizatora 

w systemie transakcyjnym. 

5. Organizator informuje, że w przypadku, kiedy saldo rejestru operacyjnego (equity) spadnie poniżej 60% stanu 

początkowego rachunku (tj. kwoty 6000 PLN) Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu. Statystyki Uczestnika będą 

nadal widoczne na Stronie internetowej, natomiast nie będzie mógł uczestniczyć w walce o nagrody w Konkursie. 

6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że nie jest dozwolone działanie w zmowie z innymi Uczestnikami, polegające 

w szczególności na realizowaniu wspólnej strategii inwestycyjnej, składaniu w zbliżonym czasie zleceń przeciwstawnych 

lub wykorzystywanie Rachunków konkursowych innych osób w celu realizacji zleceń przeciwstawnych, a uzyskanie 

przez Organizatora podejrzenia wykonywania takich działań stanowi podstawę do wykluczenia z Konkursu. 

7. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że nie jest dozwolone udzielanie pełnomocnictw do działania na Rachunkach 

konkursowych, a także udzielanie osobom trzecim dostępu do Rachunku konkursowego, a takie działania stanowią 

podstawę do wykluczenia z Konkursu. 

8. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że nie jest dozwolone używanie w Konkursie dodatkowego oprogramowania 

komputerowego, które umożliwia zawieranie transakcji w sposób automatyczny. Uzyskanie przez Organizatora 

podejrzenia stosowania takiego oprogramowania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, o czym 

Uczestnik zostanie przez Organizatora poinformowany. W szczególności przez taką praktykę rozumie się zawieranie 

transakcji przy wykorzystaniu zewnętrznych źródeł danych, stosowanie systemów transakcyjnych umożliwiających 

zawieranie transakcji bez udziału Uczestnika lub sugerujących Uczestnikowi zawieranie transakcji przy wykorzystaniu 

zewnętrznych źródeł danych. Organizator w toku Konkursu, będzie bieżąco kontrolował, czy Uczestnicy nie korzystają 

z takiego oprogramowania. 

 

§ 8 

INFORMACJE O PRZEBIEGU KONKURSU 
 

1. Uczestnik wskazuje jeden Rachunek według wyboru Uczestnika w ofercie Basic, Standard albo Professional. 

2. W momencie rozpoczęcia Konkursu Uczestnik posiada zdeponowany na Rachunku konkursowym rzeczywisty Kapitał 

początkowy w wysokości 10.000,00 zł. 

3. Środki Pieniężne pozostające na Rachunku konkursowym stanowią własność Uczestnika i nie są oprocentowane. 

4. Organizator zapewni każdemu Uczestnikowi dedykowaną Stronę internetową Uczestnika, gdzie opublikowane 

i upublicznione mogą, lecz nie muszą być między innymi dane finansowe Uczestnika, takie jak opis Uczestnika, informacje 

z Rachunku konkursowego, zawierające między innymi stan Rachunku konkursowego, Balance, Equity, Margin, Free 

Margin, Margin Level, otwarte i zamknięte pozycje, dokonane transakcje, złożone zlecenia i inne dyspozycje oraz statystki 

Rachunku konkursowego stworzone na podstawie tych informacji, w tym Stopa zwrotu. 

5. W trakcie trwania Konkursu, Organizator będzie publikował rankingi najlepszych Uczestników na Stronie internetowej 

oraz na łamach innych mediów. 

6. Finał Konkursu w godzinach 9:00 – 18:00 w dniu 19 maja 2017 r. odbędzie się w miejscu wcześniej wskazanym 

przez Organizatora, w obecności widowni oraz na sprzęcie komputerowym dostarczonym przez Organizatora, 

co niniejszym Uczestnicy potwierdzają i na co wyrażają zgodę. Do tego czasu jednak Uczestnicy mogą zawierać transakcje 

na normalnych zasadach, tj. na swoim sprzęcie elektronicznym oraz z dowolnego miejsca. 

 



§ 9 

WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW 

 

1. Organizator, na podstawie wartości Środków pieniężnych posiadanych przez Uczestników na Rachunkach konkursowych 

wytypuje 10 finalistów, a następnie zwycięzcę Konkursu oraz osoby, które zajęły drugie i trzecie miejsce. 

2. 10 Uczestników, którzy spośród wszystkich Uczestników według stanu na godzinę 14:00 w dniu 18 maja 2017 r. uzyskają 

najwyższe Stopy zwrotu zostanie zakwalifikowanych do finału Konkursu w dniu 19 maja 2017 r., którego część 

w godzinach 9:00 – 18:00 odbędzie się w Warszawie, w miejscu uprzednio wskazanym przez Organizatora. 

3. Zwycięzcami Konkursu zostaną Uczestnicy, którzy spośród 10 Uczestników określonych w ust. 2 powyżej w momencie 

zakończenia Konkursu tj. dnia 19 maja 2017 r. o godz. 18:00 osiągną kolejno najwyższą Stopę zwrotu, zgodnie 

ze wzorem zawartym w § 6 ust. 3. 

4. Jeżeli przynajmniej dwóch Uczestników uzyska tę samą Stopę zwrotu, o wyłonieniu Zwycięzcy decyduje to, który 

Uczestnik zawarł większą liczbę transakcji. 

5. Do ustalenia klasyfikacji Uczestników w rankingu publikowanym w trakcie trwania Konkursu oraz do ustalenia zwycięzców 

będzie brana pod uwagę aktualna wartość z wyceny uwzględniająca zarówno otwarte jak i zamknięte pozycje 

na Rachunkach konkursowych, zgodnie z formułą określoną w § 6 ust. 3. 

6. Rankingi, które będą podstawą do wyłonienia zwycięzcy zostaną ogłoszone na łamach Strony internetowej Konkursu 

oraz w wybranych mediach najpóźniej 23 maja 2017 r. 

 

§ 10 

OGÓLNE ZASADY PRZYZNANIA NAGRÓD 

 

1. Zwycięzcy Konkursu wyłonieni w sposób określony w § 9 ust. 3, otrzymają kolejno nagrodę pieniężną o wartości 40.000 zł 

za zajęcie pierwszego miejsca, nagrodę pieniężną o wartości 15.000 zł za zajęcie drugiego miejsca oraz nagrodę pieniężną 

o wartości 5.000 zł za zajęcie miejsca trzeciego, w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia Konkursu. 

2. Nagroda zostanie przekazana po zakończeniu Konkursu w drodze uznania nagrodą Rachunku konkursowego zwycięskiego 

Uczestnika. 

3. W przypadku wykluczenia Uczestnika z Konkursu traci on prawo do nagrody. 

4. Organizator, jako płatnik odprowadzi kwotę należnego podatku. 

5. Nagroda nie podlega wymianie na nagrodę innego rodzaju. 

 

§ 11 

REKLAMACJE 

 

Reklamacje, dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane przez Uczestnika wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie OTC. 

 

§ 12 

DANE OSOBOWE, WIZERUNEK I INNE DANE 

 

1. Dane osobowe Uczestników będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883). 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 

3. Uczestnikom przysługuje prawo do dostępu, wglądu, poprawiania oraz usunięcia swoich danych osobowych. 

4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych zawartych w formularzu 

zgłoszeniowym oraz innych materiałach przekazanych Organizatorowi w celu przeprowadzenia Konkursu 

oraz po Konkursie w celach marketingowych Organizatora. 

5. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie swoich danych osobowych oraz wizerunku na ogólnie dostępnych stronach 

internetowych Organizatora. 

6. Uczestnik niniejszym udziela Organizatorowi oraz podmiotom z grupy kapitałowej Organizatora w odniesieniu 

do terytorium Polski, zgody na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystywanie zdjęć i nagrań z wizerunkiem Uczestnika, 



wykonanych przez Organizatora lub na zlecenie Organizatora w związku z organizacją Konkursu w celach działalności 

marketingowej Organizatora oraz zgody na przetwarzanie wizerunku stanowiącego dane osobowe. 

7. Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie w trakcie Konkursu przez Organizatora zdjęć, zapisów fonicznych i filmów 

zawierających wizerunek Uczestnika oraz na ich dalsze wykorzystywanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, obróbkę, 

powielanie, rozpowszechnianie i publikowanie wykonanych zdjęć, zapisów fonicznych i nagrań, za pośrednictwem 

dowolnej techniki i metody, w celu umieszczenia zdjęć i nagrań w mediach elektronicznych, w szczególności na stronach 

internetowych, stronie intranetowej oraz w prasie, broszurach, folderach, ofertach i innych materiałach dotyczących 

działalności Organizatora i podmiotów z grupy kapitałowej Organizatora. 

8. W związku z udziałem w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę i wnosi do Organizatora o upublicznienie chronionych prawem 

informacji dotyczących Uczestnika takich jak danych osobowych, danych o rachunku konkursowym, numer rachunku, 

wartość i stan środków finansowych wraz z wartością i stanem instrumentów finansowych, danych o dokonanych 

transakcjach, złożonych zleceniach itp. 

9. W związku z udziałem w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę i wnosi do Organizatora o upublicznienie pseudonimu 

Uczestnika. 

10. Zgody, o których mowa w ust. 4-9 powyżej są udzielone dobrowolnie i nieodpłatnie. 

11. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się na upublicznienie w ogólnie dostępnych rankingach informacji 

określonych w § 8 ust. 4. 

12. Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie za udział w Konkursie oraz za wykorzystanie ich danych 

z Rachunku konkursowego oraz danych osobowych i wizerunku w przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. 

 

§ 13 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy komputerowe, programowe, internetowe, telefoniczne, 

techniczne, sprzętowe oraz za inne nieprawidłowości, które mogą wystąpić u Uczestnika Konkursu w związku 

z uczestnictwem w Konkursie. 

2. Organizator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za zakłócenia na łączach telekomunikacyjnych, błędy transmisji 

danych oraz za zakłócenia systemów transakcyjnych, które mogą wpłynąć na wynik Konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania korekt na Rachunkach konkursowych zgodnie z zasadami określonymi 

w Regulaminie OTC. 

4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Konkurs odbywa się z wykorzystaniem rzeczywistych środków pieniężnych 

Uczestnika i że udział w Konkursie wiąże się z ryzykiem poniesienia straty przekraczającej wysokość Kapitału 

początkowego, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

5. Ze względu na to, że na potrzeby Konkursu Uczestnik musi wybrać swój pseudonim, którym będzie się posługiwać 

w trakcie Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się wybrać taki pseudonim, który nie będzie stanowił danych osobowych, 

zaś wybranie pseudonimu, który może stanowić daną osobową zostanie dokonane na wyłączną odpowiedzialność 

Uczestnika i może dodatkowo stanowić podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu przez Organizatora w dowolnym 

momencie trwania Konkursu. 

 

§ 14 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie oraz wzięcie w nim udziału oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu. 

2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Stronie internetowej Konkursu. 

3. Organizator może za uprzednim powiadomieniem Uczestników dokonać zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu OTC, 

zaś w przypadku sprzeczności niniejszego Regulaminu z Regulaminem OTC lub Umową pierwszeństwo ma niniejszy 

Regulamin. 

5. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 

6. Regulamin wchodzi w życie 23 lutego 2017 r. 



7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, nie później niż na 3 (trzy) dni przed datą rozpoczęcia Konkursu 

z ważnych przyczyn, takich jak: 

(a) zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, które mają lub mogą mieć wpływ na działalność Organizatora, 

w tym na świadczone przez Organizatora usługi lub na obsługę Klienta; 

(b) konieczność dostosowania Regulaminu do obowiązującego prawa; 

(c) zmiany wykładni przepisów prawa, będące skutkiem orzeczeń sądów, uchwał, decyzji, rekomendacji lub innych aktów 

organów państwa; 

(d) konieczność dostosowania Regulaminu do decyzji, wytycznych, rekomendacji lub innych stanowisk organów 

nadzoru; 

(e) konieczność dostosowania Regulaminu do wymogów związanych z ochroną konsumenta; 

(f) zmiana zakresu prowadzonej działalności lub zmiana zakresu świadczonych usług lub sposobu świadczenia usług; 

(g) wprowadzenie nowych produktów lub usług do oferty Organizatora lub zmiana oferty Organizatora, polegająca 

na modyfikacji usług lub produktów, w tym zakresu i sposobu ich świadczenia; 

(h) konieczność dostosowania Regulaminu do warunków rynkowych, w tym do oferty konkurencyjnych domów 

maklerskich, zmian technologicznych, zmian funkcjonowania rynku instrumentów pochodnych. 

8. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania zmienionej wersji Regulaminu na Stronie internetowej. 

 


