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REGULAMIN KONKURSU „GRA GIEŁDOWA DLA STUDENTÓW” 

 

§ 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) Instrumenty Finansowe Rynku Zorganizowanego – należy przez to 

rozumieć Instrumenty Finansowe dopuszczone lub oczekujące na 

dopuszczenie do obrotu na Rynku Zorganizowanym (akcje); 

(b) Kapitale Początkowym – należy przez to rozumieć wirtualną kwotę 

środków pieniężnych w wysokości 100.000 PLN (słownie: sto tysięcy 

złotych), zdeponowaną na wirtualnym Rachunku Konkursowym; 

(c) Konkursie – należy przez to rozumieć Konkurs „GRA GIEŁDOWA DLA 

STUDENTÓW”, organizowany na zasadach określonych w niniejszym 

Regulaminie; 

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

(e) 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 (KNF);  

(f) Rachunku Konkursowym – należy przez to rozumieć otwarty i 

prowadzony na rzecz Uczestnika na platformie xStation 5 wirtualny 

rachunek inwestycyjny, na którym Uczestnik może zawierać na potrzeby 

Konkursu wyłącznie Transakcje na Instrumentach Finansowych Rynku 

Zorganizowanego; 

(g) Warunkach Ogólnych – należy przez to rozumieć „Regulamin świadczenia 

usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia praw majątkowych i 

papierów wartościowych, prowadzenia rachunków papierów 

wartościowych i praw majątkowych i rachunków pieniężnych przez X-

Trade Brokers Dom Maklerski S.A.” dostępny na Stronie Internetowej; 

(h) Środkach Pieniężnych – należy przez to rozumieć saldo wirtualnych 

środków pieniężnych na Rachunku Konkursowym, stanowiące bieżącą 

wartość  Instrumentów Finansowych Rynku Zorganizowanego oraz 

wysokość środków gotówkowych posiadanych przez Uczestnika (Equity); 

(i) Stronie Internetowej – należy przez to rozumieć stronę internetową 

znajdującą się pod adresem www.xtb.pl, na której znajdują się m.in. 

Warunki Ogólne oraz Tabela Specyfikacji Instrumentów Finansowych; 

(j) Stronie Internetowej Konkursu – należy przez to rozumieć stronę 

internetową znajdującą się pod adresem pl.xtb.com/gragieldowa; 

(k) Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną niebędącą 

przedsiębiorcą (tj. niewystępującą w Konkursie jako osoba prowadząca 
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działalność gospodarczą) zakwalifikowaną do Konkursu na zasadach 

określonych w niniejszym Regulaminie.  

3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Przedmiotem Konkursu jest edukacyjna wirtualna  gra inwestycyjna 

przeznaczona dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających miejsce 

zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz status studenta uczelni 

wyższej. 

5. Celem Konkursu jest nauka  i popularyzacja  wiedzy wśród studentów uczelni 

wyższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zasad 

inwestowania na rynkach instrumentów finansowych. 

6. Pojęcia niezdefiniowane w ust. 2 należy rozumieć zgodnie z postanowieniami 

Warunków Ogólnych. 

7. Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik obowiązany jest do zapoznania 

się i akceptacji Regulaminu. 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 każda pełnoletnia osoba, która nie ukończyła 

26 roku życia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca 

miejsce zamieszkania oraz posiadająca status studenta uczelni wyższej na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca warunki określone w niniejszym 

Regulaminie, która jednocześnie została zakwalifikowana do Konkursu przez 

Organizatora zgodnie z § 4. 

2. Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na Stronie Internetowej Konkursu. 

3. Do Konkursu można zarejestrować się tylko raz. Naruszenie niniejszego 

ustępu powoduje wykluczenie Uczestnika z Konkursu oraz utratę prawa do 

wszelkich nabytych w Konkursie nagród. 

4. W rankingach na Stronie Internetowej Konkursu i/lub w innych mediach 

będzie widoczny login Uczestnika, stanowiący ciąg cyfr, który Uczestnik 

otrzymuje od Organizatora. 

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, byli pracownicy lub 

członkowie władz Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych 

osób. 

6. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w § 3 ust. 5 rozumie się: 

wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby 

pozostające w stosunku przysposobienia. 

7. Konkurs jest nielimitowany liczbą Uczestników. 
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§ 4 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 

 

1. Osoby mające zamiar wziąć udział w Konkursie mogą dokonywać zgłoszeń od 

dnia 04.04.2018 r. do dnia 18.05.2018 r., poprzez wypełnienie specjalnego 

formularza na Stronie Internetowej Konkursu, po uprzedniej akceptacji 

Regulaminu. Nie jest dopuszczalne zgłoszenie do Konkursu w innym terminie 

lub w innej formie niż określone niniejszym Regulaminie. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie uprawniającym do odbioru nagrody jest 

podanie zgodnych ze stanem faktycznym wszystkich wymaganych w 

formularzu zgłoszeniowym danych oraz otrzymanie od Organizatora informacji 

zwrotnej o zakwalifikowaniu do Konkursu. 

3. Osoba, która poda dane niezgodne ze stanem faktycznym lub dane niepełne 

może zostać w każdym czasie wykluczona z Konkursu lub utracić prawo do 

nagrody. 

4. W przypadku, gdy formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 nie 

zostanie zaakceptowany i doręczony Organizatorowi w terminie, o którym 

mowa w § 4 ust. 1, osoba zgłaszająca nie zostanie zakwalifikowana do udziału 

w Konkursie.  

5. O zakwalifikowaniu osoby zgłaszającej lub wykluczeniu Uczestnika decyduje 

Organizator. 

6. Uczestnik otrzymuje od Organizatora identyfikator (login) i hasło dla 

Rachunku Konkursowego. 

7. Uczestnik zobowiązuje się chronić identyfikator oraz hasło (hasła) przed ich 

ujawnieniem. Identyfikator i hasło zostaną Uczestnikowi przesłane drogą e-

mailową przez Organizatora na adres poczty elektronicznej 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. 

 

§ 5 

KALENDARZ KONKURSU 

 

1. Po dokonaniu rejestracji Uczestnik będzie miał możliwość zalogowania się na 

swoje konto konkursowe w celu zapoznania się z obsługą platformy 

transakcyjnej xStation 5. Rozpoczęcie Konkursu poprzedzone zostanie sesją 

treningową trwającą od 09.04.2018 do 13.04.2018 r. W sesji treningowej 

Uczestnik może wykonać próbne transakcje przez cały okres trwania sesji.  Po 

zakończeniu sesji treningowej, o godzinie 15:00 dnia 13.04.2018 r. Rachunki 

Konkursowe Uczestników zostaną wyzerowane i tym samym na rachunkach 

Uczestników pojawi się Kapitał Początkowy – wirtualne 100.000 PLN. 

2. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 16.04.2018 r. o godz. 00:01   

3. Zakończenie Konkursu nastąpi w dniu 18.05.2018 r. o godz. 22.00. 

4. Organizator zastrzega prawo zmiany godziny rozpoczęcia i/lub zakończenia 

Konkursu, o czym uprzednio poinformuje Uczestników z co najmniej 1-

dniowym wyprzedzeniem. 
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5. Wyniki oraz termin i sposób wręczania nagród ogłoszone zostaną na stronie 

internetowej Konkursu oraz na Stronie Internetowej najpóźniej w dniu 

25.05.2018 r. 

 

§ 6 

ZADANIE KONKURSOWE 

 

1. Organizator otwiera na rzecz Uczestnika Rachunek Konkursowy, na którym 

możliwy będzie handel wyłącznie Instrumentami Finansowymi Rynku 

Zorganizowanego dostępnymi na platformie xStation 5, o specyfikacji 

wskazanej w Tabeli Specyfikacji Instrumentów Finansowych. Tabelę 

zabezpieczeń rozliczeniowych dostępną na Stronie Internetowej Organizatora 

stosuje się odpowiednio. 

2. Uczestnik w momencie rozpoczęcia Konkursu otrzymuje na Rachunek 

Konkursowy Kapitał Początkowy w wysokości wirtualnych 100.000,00 zł. 

3. Środki Pieniężne zgromadzone na Rachunku Konkursowym jako zapisy czysto 

wirtualne nie podlegają wymianie na rzeczywiste środki pieniężne. 

4. Środki Pieniężne pozostające na Rachunku Konkursowym nie są 

oprocentowane. 

5. Środki gotówkowe Uczestnik będzie inwestować poprzez składanie Zleceń 

nabycia lub sprzedaży Instrumentów Finansowych Rynku Zorganizowanego 

we właściwym wirtualnym systemie transakcyjnym Organizatora po cenach 

widocznych w wirtualnym systemie transakcyjnym. 

6. We wszystkich rozliczeniach obowiązują rynkowe ceny instrumentów 

finansowych udostępniane przez Organizatora w wirtualnym systemie 

transakcyjnym na potrzeby Konkursu. 

7. Głównym zadaniem konkursowym jest możliwie największe podwyższenie 

posiadanego Kapitału Początkowego zdeponowanego na Rachunku 

Konkursowym od momentu rozpoczęcia Konkursu do momentu zakończenia 

Konkursu. 

8. Stopa Zwrotu – zostanie podana w procentach i wyrażona będzie wzorem:  

 

  [(
  
  
)    ]         

 

– gdzie: 

R – Stopa Zwrotu; 

Z1 – aktualna kwota Środków Pieniężnych na Rachunku Konkursowym; 

Z0 – Kapitał Początkowy. 

 

 

 

10. 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. 

11. W ramach konkursu można dokonywać transakcji wyłącznie na Instrumentach 

Finansowych Rynku Zorganizowaego. 
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12. Szczegółowe zasady zawierania transakcji zostały opisane w Regulaminie 

OTC, dostępnym na Stronie Internetowej. 

 

§ 7 

ZASADY KONKURSU 

 

1. Uczestnik otrzymuje Kapitał Początkowy na Rachunku Konkursowym. Kapitał 

Początkowy zostanie zdeponowany na Rachunku Konkursowym najpóźniej do 

godz. 15.00 następnego dnia roboczego po rejestracji do Konkursu. Kapitał 

Początkowy może zostać zdeponowany na Rachunku Konkursowym wcześniej 

pod warunkiem dokonania rejestracji przed godziną 14.00. 

2. Składanie zleceń następuje w sposób analogiczny do wersji rzeczywistej 

systemu transakcyjnego Organizatora, z zastrzeżeniem iż co innego wynika z 

niniejszego Regulaminu. 

3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że środowisko Konkursu nie odpowiada w 

pełni środowisku realnemu podczas składania Zleceń. W szczególności 

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Rachunki Konkursowe różnią się od 

rachunków rzeczywistych oraz że kupno i sprzedaż instrumentów finansowych 

podczas Konkursu nie wpływa na wartość arkusza Zleceń a osiągnięty zysk 

automatycznie powiększa kwotę wolnych Środków Pieniężnych.  

4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że nie jest dozwolone udzielanie 

pełnomocnictw do działania na Rachunkach Konkursowych, a także udzielanie 

osobom trzecim dostępu do Rachunków Konkursowych, a takie działania 

stanowią podstawę do wykluczenia z Konkursu. 

5. Szczegółowe zasady zawierania transakcji zostały opisane w Warunkach 

Ogólnych. 

 

§ 8 

INFORMACJE O PRZEBIEGU KONKURSU 

 

1. W trakcie trwania Konkursu, Organizator będzie publikował rankingi 

najlepszych Uczestników na łamach Strony Internetowej Konkursu oraz na 

łamach innych mediów.  

2. Do ustalenia klasyfikacji Uczestników w rankingu publikowanym w trakcie 

trwania Konkursu będzie brana pod uwagę aktualna wartość z wyceny 

Instrumentów Finansowych Rynku Zorganizowanego, które są widoczne 

Rachunku Konkursowym Uczestnika. 

 

§ 9 

WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW 

1. Organizator, na podstawie wartości Środków Pieniężnych posiadanych przez 

Uczestników na Rachunkach Konkursowych, wytypuje Zwycięzcę Konkursu 

oraz Laureatów Konkursu. 
2. Zwycięzcą Konkursu zostaje ten Uczestnik, który w momencie jego 

zakończenia tj. dnia 18.05.2018 r. o godz. 22.00 osiągnie najwyższą spośród 
wszystkich Uczestników Stopę Zwrotu, zgodnie ze wzorem zawartym w § 6 

ust. 8. Kolejni dwaj Uczestnicy z drugą oraz trzecią najwyższą Stopą Zwrotu 

zostaną Laureatami Konkursu i zajmą odpowiednio II oraz III miejsce. 
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3. Jeżeli przynajmniej dwóch Uczestników uzyska tę samą Stopę Zwrotu, o 
wyłonieniu Zwycięzcy i lub Laureatów decyduje wcześniejsza data zgłoszenia 

do Konkursu. W przypadku gdy Uczestnicy zgłosili się do Konkursu 

jednocześnie w następnej kolejności, o wyłonieniu Zwycięzcy decyduje to, 
który Uczestnik zawarł większą liczbę transakcji. 

4. Rankingi, które będą podstawą do wyłonienia Zwycięzcy i Laureatów zostaną 

ogłoszone na łamach Strony Internetowej Konkursu oraz w wybranych 

mediach najpóźniej dnia 25.05.2018. 

 

 

§ 10 

OGÓLNE ZASADY PRZYZNANIA NAGRÓD 

 

1. Zwycięzca Konkursu określony w § 9 ust. 2 otrzyma nagrodę rzeczową w 

postaci telefonu komórkowego Samsung Galaxy S9 o wartości 3210 PLN.  

2. Laureat Konkursu określony w § 9 ust. 2 za osiągnięcie miejsca II w rankingu 

generalnym otrzyma nagrodę rzeczową w postaci tabletu Apple Air 32 GB o 

wartości 1500 PLN. Laureat Konkursu określony w § 9 ust. 2 za osiągnięcie III 

miejsca w rankingu generalnym otrzyma nagrodę rzeczową w postaci głośnika 

JBL o wartości 898 PLN.  

3. Zwycięzca Konkursu nie może być jednocześnie Laureatem Konkursu. 

Laureatowi Konkursu przysługuje tylko jedna nagroda. Każdy z Uczestników 

może otrzymać tylko jedną nagrodę. Uczestnicy, którzy na podstawie 

ostatecznych rankingów mieliby otrzymać więcej niż jedną nagrodę otrzymają 

tylko jedną, o najwyższej wartości. W takim przypadku nagrodę lub nagrody o 

niższej wartości otrzyma Uczestnik konkursu znajdujący się na kolejnej pozycji 

w rankingu. 

4. Nagrody przesyłane są po zakończeniu Konkursu drogą pocztową. 

5. W ciągu siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, Organizator 

skontaktuje się za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz podejmie co 

najmniej 3 próby kontaktu telefonicznego ze Zwycięzcą oraz Laureatami 

którym mają zostać przekazane nagrody, prosząc ich o podanie danych wraz z 

ewentualnym dostarczeniem dokumentów niezbędnych do przekazania 

nagrody przez Organizatora. 

6. W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu ze Zwycięzcą lub 

Laureatem, którym mają być przekazane nagrody, z przyczyn niezależnych od 

Organizatora lub braku odpowiedzi zwrotnej zawierającej wszystkie 

wymagane informacje w ciągu siedmiu dniu od dnia wysłania wiadomości, o 

której mowa w ust. 5, Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzekazania 

nagrody lub do decyzji o innym przeznaczeniu nagrody. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z 

przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy lub Laureata. W przypadku 

nieodebrania przez Zwycięzcę/Laureata nagrody Organizator może 

zadecydować o utracie przez Zwycięzcę/Laureata prawa do nagrody, a 

następnie przyznać nagrodę innemu Uczestnikowi albo zadecydować o innym 

przeznaczeniu nagrody. 

10. W przypadku negatywnej weryfikacji danych, Organizator zastrzega sobie 

prawo do nieprzekazania nagrody. 
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11. W przypadku wykluczenia Uczestnika z Konkursu, traci on prawo do nagrody. 

12. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na 

nagrody innego rodzaju. 

13. Organizator jako płatnik ma obowiązek poboru i odprowadzenia na rachunek 

właściwego urzędu skarbowego podatku w wysokości 10% wygranej, zgodnie 

z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych (Dz. U z 2012 r., poz. 361, ze zm.). Koszt przedmiotowego 

podatku poniesie Organizator, co oznacza, że Zwycięzca oraz Laureaci 

Konkursu otrzymają dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 

odpowiadającej równowartości kwoty zryczałtowanego podatku należnego od 

łącznej wartości przyznanych nagród. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie 

w całości przeznaczona na zapłatę przedmiotowego podatku na rachunek 

właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora. Uczestnik Konkursu 

przed przyznaniem nagrody przekaże Organizatorowi niezbędne dane 

osobowe do rozliczenia podatku. 

 

 

§ 11 

REKLAMACJE 

 

1. Reklamacje, dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane przez Uczestnika 

wyłącznie w formie elektronicznej na adres dealing@xtb.pl w terminie 14 dni 

od dnia wystąpienia zdarzenia, stanowiącego podstawę reklamacji. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika wraz 

z adresem e-mail, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia reklamacji. 

4. Wynik analizy zgłoszonej reklamacji Organizator przekaże na adres poczty 

elektronicznej Uczestnika podany na formularzu zgłoszeniowym do Konkursu. 

5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym § 11 odnośnie reklamacji jak 

również i korekt transakcji, stosuje się odpowiednio przepisy Warunków 

Ogólnych. 

 

§ 12 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Dane osobowe Uczestników będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883). 

2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez 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 związku z Konkursem w zakresie i zgodnie z 

informacją zawartą w formularzu zgłoszeniowym oraz w celu przeprowadzenia 

Konkursu. 
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5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych 

osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz innych materiałach 

przekazanych Organizatorowi w związku z Konkursem w zakresie i zgodnie z 

informacją zawartą w formularzu zgłoszeniowym oraz w celu przeprowadzenia 

Konkursu oraz ewentualne przekazania nagrody w przypadku zajęcia jednego 

z miejsc premiowanych nagrodą. 

6. Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie jego danych osobowych (imię, 

nazwisko, ulica zamieszkania, numer domu, numer mieszkania, miasto 

zamieszkania, kod pocztowy, państwo) Giełdzie Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, 

audytorom oraz innym podmiotom, w celach związanych z redystrybucją 

danych giełdowych. 

7. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik Konkursu wykorzystuje dane 

niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Uczestnik po 

uprzednim zawiadomieniu zostanie wykluczony przez Organizatora z udziału w 

Konkursie. 

8. Uczestnicy, którym zostaną przekazane nagrody w Konkursie wyrażają zgodę 

na publikowanie ich wizerunku na stronach internetowych Organizatora i/lub 

w innych mediach. 

9. Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie za udział w 

Konkursie oraz za wykorzystanie ich wizerunku w przypadkach wskazanych w 

niniejszym Regulaminie. 

10. Zwycięzca oraz Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i 

publikowanie swojego wizerunku przez Organizatora, zgodnie z art. 81 ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 

2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) w materiałach promocyjnych oraz 

udzielonym Organizatorowi wywiadzie. Wizerunek oraz fotografie, nagrania 

wizualne i dźwiękowe, będą wykorzystane na stronach internetowych 

Organizatora i/lub w innych mediach.  

11. Zwycięzca oraz Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i 

publikowanie, swoich zapisów wizualnych oraz fonicznych przez Organizatora, 

zgodnie z art. 14 ustawy Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r. nr 5 poz. 

24, z późn. zm.). 

12. Zwycięzca oraz Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na udzielenie 

Organizatorowi wywiadu. Odmowa udzielenia oraz opublikowania wywiadu 

oznacza przepadek nagrody. 

13. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na publikowanie na stronach 

internetowych Organizatora   i/lub w innych mediach informacji dotyczących 

instrumentów finansowych, na których zawierali transakcje, zarówno w czasie 

trwania konkursu jak i po jego zakończeniu. 

14. Zwycięzca zrzeka się wszelkich roszczeń, istniejących lub przyszłych, w tym 

również o wynagrodzenie względem Organizatora z tytułu wykorzystywania 

przez Organizatora swojego wizerunku na potrzeby określone w niniejszym 

Regulaminie. 

 

§ 13 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
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1. Zgłoszenie udziału w Konkursie oraz wzięcie w nim udziału oznacza wyrażenie 

zgody na warunki niniejszego Regulaminu. 

2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, na Stronie Internetowej 

oraz na Stronie Internetowej Konkursu. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się 

odpowiednio postanowienia Regulaminu OTC. 

4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę danych Uczestnika 

uniemożliwiających doręczenie nagrody, jak również za nieodebranie nagrody 

w wyznaczonym przez Organizatora terminie z przyczyn leżących po stronie 

Uczestnika. 

8. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie tylko na korzyść Uczestników. Zmiana 

Regulaminu zostanie opublikowana w miejscach wskazanych w ust. 2 

powyżej. 

9. Uczestnik zobowiązuje się do wykorzystywania danych giełdowych 

redystrybuowanych na jego rzecz przez Organizatora wyłącznie w celach 

uczestnictwa w Konkursie i zawierania Transakcji w ramach Konkursu, 

wyłącznie w celach prywatnych, nieudostępniając osobom trzecim 

przekazanych przez Organizatora loginów, haseł oraz innych kodów 

dostępowych, umożliwiających korzystanie osobom trzecim z 

redystrybuwanych danych giełdowych. 

10. Regulamin wchodzi w życie dnia 29 marca 2018 r. 

 

 

 


