REGULAMIN KONKURSU
„REAL TRADING CHALLENGE I”
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Niniejszy Konkurs nie stanowi gry losowej ani zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
(a) Dniu Konkursu – należy przez to rozumieć konkretny dzień wyznaczony przez Organizatora, w
którym przeprowadzony zostanie Konkurs; Konkurs przeprowadzany jest w ciągu jednego
dnia;
(b) Kapitale Początkowym – należy przez to rozumieć kwotę środków pieniężnych równą Saldu na
Rachunku Konkursowym zweryfikowaną i zapisaną przez Organizatora przed Konkursem;
(c) Kapitale Końcowym - należy przez to rozumieć kwotę środków pieniężnych równą Saldu na
Rachunku Konkursowym, obliczoną dla Pozycji Zamkniętych, zweryfikowaną i zapisaną
przez Organizatora po zakończeniu Konkursu;
(d) Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zawarła Umowę z X-Trade Brokers
DM S.A. (Organizatorem);
(e) Konkursie – należy przez to rozumieć Konkurs „REAL TRADING CHALLENGE”, organizowany
na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
(f) 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 zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i
Giełd;
(g) Rachunku Konkursowym – należy przez to rozumieć Rachunek Inwestycyjny typu Standard
otwarty na podstawie Umowy, wskazany przez Uczestnika na potrzeby Konkursu;
(h) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin;
(i) 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.” wraz ze wszelkimi
załącznikami do niego tj. Deklaracją Świadomości Ryzyka Inwestycyjnego, Polityką
Realizacji Zleceń, Tabelą Warunków i innymi dokumentami określonymi na podstawie
Umowy, dostępnymi na Stronie Internetowej;
(j) Stopie Zwrotu – należy przez to rozumieć wartość wyrażoną w procentach obliczaną po
zakończeniu Konkursu według poniższego wzoru:
Stopa Zwrotu = (Kapitał Końcowy – Kapitał Początkowy)/Kapitał Początkowy * 100%
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(k) Stronie Internetowej – należy przez to rozumieć stronę internetową znajdującą się pod
adresem www.xtb.com/pl oraz stronę www.event.xtb.pl;
(l) Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do Konkursu na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie;
(m) Umowie – należy przez to rozumieć umowę świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia
lub zbycia praw majątkowych, prowadzenia rachunku tych praw oraz rachunków
pieniężnych, precyzującą warunki dokonywania Transakcji na Instrumentach Finansowych
za pośrednictwem Rachunku Inwestycyjnego wraz z wszelkimi załącznikami do niej;
(n) Zwycięzcy – należy przez to rozumieć Uczestnika, który w chwili zakończenia Konkursu
uzyskał najwyższą Stopę Zwrotu.
Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Przedmiotem Konkursu jest turniej inwestycyjny przeznaczony dla osób fizycznych, będących
jednocześnie Klientami Organizatora, posiadających miejsce zamieszkania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
Celem Konkursu jest edukacja i promowanie wiedzy w zakresie zasad inwestowania na rynkach
instrumentów finansowych.
Wszelkie sformułowania pisane wielką literą, a niezdefiniowane w ust. 2 powyżej, należy rozumieć
zgodnie ze znaczeniem nadanym im w obowiązującym na dzień Konkursu Regulaminie OTC.
Przystępując do Konkursu, Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje Regulamin OTC oraz
Deklarację Świadomości Ryzyka, dobrowolnie przystępuje do Konkursu oraz wyraża zgodę na
przetwarzanie danych i udostępnienie swojego wizerunku. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza,
że akceptuje on zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

§2
FUNDATOR NAGRODY

Fundatorem nagrody w Konkursie jest Organizator. Organizator jest również wyłącznie odpowiedzialny
za wydanie nagrody.
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UCZESTNIK KONKURSU
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W Konkursie może brać udział każda osoba fizyczna, będąca jednocześnie Klientem Organizatora,
spełniająca warunki określone w niniejszym Regulaminie, która jednocześnie została
zakwalifikowana do Konkursu przez Organizatora zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu.
Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego
na Stronie Internetowej.
Podczas rejestracji do Konkursu uczestnik podaje: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr.
telefonu, adres e-mail oraz wskazanie nr. swojego rachunku jako Rachunku Konkursowego.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, byli pracownicy lub członkowie władz
Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.
Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w § 3 ust. 4 rozumie się: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.
W Konkursie może wziąć udział nie więcej niż 18 Uczestników, spełniających warunki opisane w
Regulaminie.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie przez Uczestnika Rachunku Konkursowego,
z Kapitałem Początkowym w wysokości dokładnie 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do Konkursu jest posiadanie wskazanej kwoty Kapitału
Początkowego na Rachunku Konkursowym na godzinę 17:00 w dniu poprzedzającym Konkurs.
Późniejsze zmiany Kapitału Początkowego powodują dyskwalifikację Uczestnika.
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O zakwalifikowaniu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń oraz kompletność danych
niezbędnych do zakwalifikowania.
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ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
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Osoby mające zamiar wziąć udział w Konkursie mogą dokonywać zgłoszeń w terminach
wskazanych na Stronie Internetowej, poprzez wypełnienie specjalnego formularza na Stronie
Internetowej, po uprzedniej akceptacji Regulaminu. Nie jest dopuszczalne zgłoszenie do Konkursu
w innym terminie lub w innej formie niż określone niniejszym Regulaminie.
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.
Osoba, która poda dane niezgodne ze stanem faktycznym lub dane niepełne może zostać w
każdym czasie wykluczona z Konkursu lub utracić prawo do nagrody.
Do czasu, gdy zgłoszenie nie zostanie zaakceptowane przez Organizatora, osoba zgłaszająca nie
jest Uczestnikiem Konkursu. O zakwalifikowaniu osoby zgłaszającej lub wykluczeniu Uczestnika
decyduje Organizator, na podstawie kolejności zgłoszeń oraz danych wskazanych przez
zgłaszającego, informując o tym zgłaszającego co najmniej na jeden dzień przez datą Konkursu.
Uczestnik może brać udział w Konkursie używając wyłącznie jednego Rachunku Konkursowego
wskazanego w zgłoszeniu.
Niniejszy Regulamin w żaden sposób nie zmienia Regulaminu OTC oraz nie wpływa na prawa
Organizatora i Uczestnika związane z Rachunkiem. Regulamin może jedynie stanowić podstawę
do ustalenia zwycięzcy Konkursu.
Uczestnik zobowiązuje się chronić swój identyfikator oraz hasło (hasła) przed ich ujawnieniem
komukolwiek, w szczególności pracownikom Organizatora oraz innym Uczestnikom. Organizator
nie odpowiada za żadne szkody powstałe w wyniku ujawnienia takich danych osobom trzecim, w
tym za wynik osiągnięty w ramach Konkursu.
Zgłoszenia do Konkursu, jak również udział w Konkursie dokonywane są osobiście przez
właściciela Rachunku Konkursowego. 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
PRZEBIEG KONKURSU
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Rozpoczęcie Konkursu nastąpi 5 kwietnia 2016 roku o godz. 07:30.
Zakończenie Konkursu nastąpi 5 kwietnia 2016 roku o godz. 16.00.
Dzień Konkursu będzie wskazany na Stronie Internetowej z co najmniej siedmiodniowym (7dniowym) wyprzedzeniem.
Uczestnicy zobowiązują się do stawienia się w siedzibie Organizatora na pół godziny przed
rozpoczęciem Konkursu.

§6
ZASADY KONKURSU
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Uczestnik może wziąć udział w Konkursie, o ile dokonał rejestracji oraz został zakwalifikowany
przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
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Uczestnik jest świadomy możliwości poniesienia strat finansowych na Rachunku Konkursowym w
związku z udziałem w Konkursie, na co wyraża zgodę i dobrowolnie przystępuje do Konkursu.
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest stawienie się Uczestnika w siedzibie Organizatora co
najmniej na pół godziny przed planowanym rozpoczęciem Konkursu.
Konkurs jest przeprowadzany w siedzibie Organizatora w dniu Konkursu, gdy stawi się co
najmniej 9 Uczestników.
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest brak otwartych pozycji na Rachunku Konkursowym
oraz posiadanie Kapitału Początkowego przed rozpoczęciem Konkursu w wysokości wskazanej w
§3 ust. 7.
Uczestnik Konkursu nie może w trakcie trwania Konkursu zasilać Rachunku Konkursowego
środkami pieniężnymi, jak również wypłacać ich z Rachunku Konkursowego. Niedotrzymanie tego
warunku oznacza dyskwalifikację Uczestnika z Konkursu.
Podstawowym zadaniem Konkursu jest możliwie największe podwyższenie posiadanego Kapitału
Początkowego zdeponowanego na Rachunku Konkursowym od momentu rozpoczęcia Konkursu
do momentu jego zakończenia.
Zawieranie transakcji odbywa się zgodnie z obowiązującym Regulaminem OTC oraz Polityką
Realizacji Zleceń, dostępnymi na Stronie Internetowej.
W trakcie trwania Konkursu nie jest dozwolone używanie oprogramowania komputerowego, które
umożliwia zawieranie transakcji w sposób automatyczny. 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.
Uzyskanie przez Organizatora podejrzenia stosowania takiego oprogramowania stanowi podstawę
do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, o czym Uczestnik zostanie przez Organizatora
poinformowany. Organizator ma prawo bieżącej kontrolowali przestrzegania powyższych zasad.
W trakcie trwania Konkursu 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.
Po zakończeniu Konkursu, Organizator ustala Kapitał Końcowy oraz Stopę Zwrotu wszystkich
Uczestników oraz wyłania zwycięzcę.
Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do wygłoszenia krótkiego referatu o swojej strategii
inwestycyjnej. Po zakończeniu Konkursu możliwe jest przeprowadzenie dyskusji Uczestników z
udziałem pracowników Organizatora dotyczącej strategii inwestycyjnych.

§7
WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY I PRZYZNANIE NAGRODY
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Zwycięzcą Konkursu jest Uczestnik, który w Dniu Konkursu do godziny 16.00 uzyskał najwyższą
Stopę Zwrotu.
Do obliczania Stopy Zwrotu nie jest brany pod uwagę wynik na Pozycji Otwartej. Pozycja Otwarta
może wykazywać zysk lub stratę, jednak do obliczania Stopy Zwrotu nie jest ona brana pod
uwagę.
Uczestnik sam decyduje, czy przed zakończeniem Konkursu dokona Zamknięcia Pozycji.
Jeżeli przynajmniej dwóch Uczestników uzyska tę samą Stopę Zwrotu, o wyłonieniu Zwycięzcy
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.
Zwycięzca otrzymuje nagrodę w postaci środków pieniężnych w wysokości 5 000,00 zł (słownie:
pięć tysięcy złotych).
Nagroda księgowana jest na Rachunku Konkursowym Uczestnika, w terminie 10 dni roboczych od
dnia zakończenia Konkursu.
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W przypadku negatywnej weryfikacji danych, Organizator zastrzega sobie prawo do
nieprzekazania nagrody.
W przypadku wykluczenia Uczestnika z Konkursu, traci on prawo do nagrody.
Nagroda traktowana jest jako przychód Zwycięzcy. Zwycięzca zobowiązany jest do rozliczenia
przychodu zgodnie z obowiązującym prawem.
Nagroda nie podlega wymianie ani na ekwiwalent pieniężny płatny inaczej niż określono w
Regulaminie ani na nagrody innego rodzaju.

§8
REKLAMACJE
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Reklamacje, dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane przez Uczestnika wyłącznie w formie
elektronicznej na adres dealing@xtb.pl, z dopiskiem „Real Trading Challenge”, w terminie 7 dni od
dnia wystąpienia zdarzenia, stanowiącego podstawę reklamacji.
Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika wraz z adresem e-mail,
jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od dnia
doręczenia reklamacji.
Wynik analizy zgłoszonej reklamacji Organizator przekaże na adres poczty elektronicznej
wskazany w Umowie.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym § 8 odnośnie reklamacji jak również i korekt
transakcji, stosuje się odpowiednio przepisy Regulaminu OTC.

§9
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
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Dane osobowe Uczestników będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 ochronie
danych osobowych (Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883).
Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników jest Organizator.
Uczestnikom przysługuje prawo do dostępu, wglądu, poprawiania oraz usunięcia swoich danych
osobowych.
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.
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 miejsca
premiowanego nagrodą.
Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie za udział w Konkursie oraz za
wykorzystanie ich wizerunku w przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
Uczestnicy 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.
Uczestnicy 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.).
Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na udzielenie Organizatorowi ewentualnego wywiadu.
Odmowa udzielenia oraz opublikowania wywiadu oznacza przepadek nagrody.

10.

Uczestnicy zrzekają 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.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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Zgłoszenie udziału w Konkursie oraz wzięcie w nim udziału oznacza wyrażenie zgody na warunki
niniejszego Regulaminu.
Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio postanowienia
Regulaminu OTC.
Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
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.
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.
Niniejszy Regulamin może ulec zmianie tylko na korzyść Uczestników. Zmiana Regulaminu
zostanie opublikowana w miejscach wskazanych w ust. 2 powyżej.
Regulamin wchodzi w życie dnia 21.03.2016 r.

