
§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 

1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Konkurs Inwestycyjny, który 

rozpoczyna się w dniu 24 maja  2016  r. o godzinie 00:00 i trwa do dnia 14 czerwca 2016 r. 

do godziny 23:59:59 dalej zwanym „Konkursem” jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie, ul. Kijowska 1 wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII 

Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024847, NIP 

1130155210, o kapitale zakładowym: 2 000 000,00 PLN, zwany dalej „Organizatorem.”  

 

2. Partnerem Konkursu jest CMC Markets UK Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000575015, NIP 1070035062 

 

3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestniczenia w Konkursie, rodzaj nagród i sposób 

ich uzyskania przez Uczestników Konkursu. 

 

4. Informacje o Konkursie, jego zasadach i nagrodach w nim przewidzianych, zostaną 

zamieszczone na stronie www.bankier.pl/konkurs, zwana dalej „Stroną Konkursową”. 

 

5. Udział w Konkursie jest dobrowolny, Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie 

pełnoletnie - osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych. 

 

6. Dane Uczestników Konkursu a także osób, o których mowa w §2 ust.1, które nie 

otworzyły Rachunku Demo zgodnie z zasadami opisanymi poniżej, będą przetwarzane 

przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych, dalej zwana „Ustawą”, wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem i 

organizacją Konkursu w tym także w celu przekazania Nagród Laureatom. Uczestnicy 

Konkursu oraz powyższe osoby mają prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania 

oraz żądania ich usunięcia w przypadku ustania celu, dla którego zostały zebrane. 

 

7. Do Uczestników Konkursu oraz osób, o których mowa w §2 ust.1, które nie otworzyły 

Rachunku Demo zgodnie z zasadami opisanymi poniżej, Organizator przesyłać będzie na 

podany w formularzu adres email informacje związane z organizacją Konkursu.  

 

8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Partnera, członkowie 

ich rodzin (wstępni, zstępni i rodzeństwo oraz małżonkowie i wstępni i zstępni 

rodzeństwa). 

 

9. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony w siedzibie Organizatora Konkursu na żądanie 

Uczestników Konkursu. Ponadto Regulamin jest dostępny na Stronie Konkursowej.  

 



§2 ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

1. Osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 niniejszego Regulaminu i zamierza wziąć 

udział w Konkursie wyświetla, począwszy od dnia 2 maja 2016 r. do dnia 6 czerwca 2016 

r. do godziny 24.  Stronę Konkursową i klika w znajdujący się tam przycisk ‘Weź udział w 

konkursie’ a następnie wypełnia formularz, podając swoje dane w zakresie: imię, 

nazwisko, adres e-mail i akceptuje niniejszy Regulamin. 

 

2. Brak akceptacji Regulaminu wyklucza udział zainteresowanej osoby w Konkursie.  

 

3. Po wypełnieniu formularza, o którym mowa w ust.1, zainteresowany na podany uprzednio 

adres e-mail otrzymuje od Organizatora wiadomość zawierającą informację, że kolejnym 

krokiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie jest otwarcie Rachunku Demo 

poprzez kliknięcie w link do jego otwarcia znajdujący się w wiadomości. 

 

4. Osoba, która otworzy Rachunek Demo w sposób wskazany w ust. 3, staje się Uczestnikiem 

Konkursu. 

 

5. Dane Uczestnika Konkursu wprowadzane do formularza na Stronie Konkursowej  a 

następnie do formularza o Rachunek Demo muszą być spójne. 

 

6. W trakcie trwania Konkursu Uczestnicy Konkursu przeprowadzają transakcje na 

dostępnych instrumentach finansowych (Transakcje) zgodnie z zasadami określonymi na 

Rachunku Demo i niniejszym Regulaminie oraz przy wykorzystaniu udostępnionych 

instrumentów finansowych (Instrumenty). 

 

7. Uczestnik Konkursu nie może przeprowadzać żadnych Transakcji przed rozpoczęciem 

Konkursu tj. przed godziną 00:00, 24 maja 2016 r. Przeprowadzenie Transakcji powoduje 

utratę prawa do udziału w Konkursie. Organizator i Partner zastrzegają sobie prawo, do 

umożliwienia otwarcia nowego Rachunku Demo, w przypadku jeżeli Uczestnik Konkursu,  

mimo wszystko złamie ten zakaz, ale zwróci się z prośbą o ponowne umożliwienie 

uczestnictwa. 

 

8. Uczestnik Konkursu nie może zasilać Rachunku Demo opcją „Wpłaty i Wypłaty”. 

Użycie tej opcji spowoduje utratę prawa do udziału w Konkursie lub wykluczenie z 

Konkursu.  

 

9. Na Uczestniku Konkursu spoczywa obowiązek dopilnowania i zamknięcia pozycji przed 

zakończeniem Konkursu oraz upewnienie się, jakie są dni i godziny transakcyjne dla 

danego instrumentu oraz możliwości zamknięcia danej pozycji. Pozostawienie otwartej 

pozycji na rachunku w momencie zakończenia Konkursu spowoduje wykluczenie z 

Konkursu.  

 

10. Do przeprowadzania Transakcji Uczestnik Konkursu nie może wykorzystywać 

następujących instrumentów: demo commodity, demo index, demo company, demo 

currency.  Użycie powyższych instrumentów spowoduje utratę prawa do udziału w 

Konkursie lub wykluczenie z Konkursu.  

 



11. Każdy Uczestnik Konkursu może przeprowadzać Transakcje z wykorzystaniem tylko 

jednego Rachunku Demo.  W  przypadku, gdy Uczestnik Konkursu korzysta z kilku 

Rachunków Demo, do wyników Konkursu zaliczone będą wyłącznie Transakcje 

przeprowadzone na tym Rachunku Demo, który został zarejestrowany jako pierwszy. 

 

12. Uczestnicy Konkursu nie mogą składać zleceń telefonicznie poprzez Biuro Obsługi Klienta 

Partnera.  

 

13. Niedopuszczalne są wszelkie manipulacje cenami Instrumentów, prowadzące do 

zwiększenia szans na wygraną. 

 

§3 NAGRODY i LAUREACI 

 

1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody: Nagroda Główna, dwie Nagrody 

Dodatkowe i dwie Nagrody Tygodnia (Nagrody). 

 

2. Nagrodą Główną jest nagroda pieniężna w wysokości  10.000 zł brutto i nagroda 

pieniężna (podatek) w wysokości 1111 zł brutto. 

 

3. Nagrodami Dodatkowymi są iPad Air 2 i iPad mini 4, i nagroda pieniężna (podatek) w 

wysokości za iPad Air - 222,09 zł brutto i za iPad mini 4 - 188,76 zł brutto. 

 

4. Nagrodami Tygodnia są 2 sztuki iPad mini 2 i nagroda pieniężna (podatek) w wysokości 2 

x 144,32 zł brutto. 

 

5. Nagrodę Główną otrzyma Uczestnik Konkursu, który uzyska najwyższą stopę  zwrotu na 

Rachunku Demo z wyniku przeprowadzonych Transakcji. Nagrody dodatkowe otrzymają 

Uczestnicy Konkursu, których stopa zwrotu na Rachunku Demo w wyniku  

przeprowadzonych Transakcji będzie odpowiednio druga i trzecia w kolejności. Stopa 

zwrotu dla Nagrody Głównej i Nagród Dodatkowych będzie obliczona na podstawie 

wzoru:  

(saldo końcowe minus saldo początkowe) podzielone przez saldo początkowe 

 

6. Nagrodę tygodnia otrzyma ten Uczestnik Konkursu, którego stopa zwrotu z 

przeprowadzonych Transakcji jest najwyższa w danym tygodniu trwania Konkursu tj. 

a) 29 maja – 5 czerwca 2016 

b) 5 czerwca – 12 czerwca 2016 

Stopa zwrotu osiągnięta w danym tygodniu będzie obliczona na podstawie wzoru:  

(wartość rachunku  w niedzielę przed otwarciem rynków  minus wartość rachunku  w 

poprzednią niedzielę przed otwarciem rynków) podzielone przez wartość rachunku w 

poprzednią niedzielę. 

Wartość rachunku wskazana jest na platformie jako ‘Wartość Rachunku’. Odpowiada jej 

suma ‘Gotówki’ i ‘Niezrealizowanego Zysku/Straty’ z otwartych pozycji. 

 



7. Uczestnicy Konkursu, o których mowa w ust. 5 i 6 zwani będą Laureatami. 

 

8. Wyniki tygodnia oraz dane Laureatów Nagród Tygodnia będą ogłaszane na Stronie 

Konkursowej w terminie 2 dni od zakończenia danego tygodnia przeprowadzania 

Transakcji. 

 

9. Wyniki Konkursu  oraz dane Laureatów Nagrody Głównej oraz Nagród Dodatkowych  

zostaną ogłoszone  na Stronie Konkursowej, w terminie 3 dni od zakończenia Konkursu.  

 

10. Ponadto Organizator poinformuje Laureatów Nagrody Głównej, Nagród Dodatkowych 

oraz Nagród Tygodnia  o przypadających im w udziale Nagrodach wysyłając komunikat na 

podany przez nich, przy akceptacji Regulaminu, adres e-mail. 

 

11. Warunkiem odbioru Nagrody przez Laureata  jest:  

 

a) podanie prawdziwych danych przez  Laureata Konkursu do wiadomości Organizatora 

i Partnera,  

b) udzielenie zgody przez Uczestnika Konkursu będącego Laureatem na przekazanie jego 

danych osobowych przez Partnera do Organizatora. Dane zostaną przekazane 

wyłącznie w celu realizacji zasad Konkursu, oraz w celach podatkowych, 

c) podanie przez Laureata numeru rachunku bankowego, którego jest posiadaczem lub 

współwłaścicielem, na którym zostanie zdeponowana Nagroda Główna. 

  

12. Przed wydaniem Laureatowi Konkursu Nagrody Głównej, Organizator potrąci z nagrody 

pieniężnej, stanowiącej część składową Nagrody Głównej, podatek dochodowy od 

wartości całej Nagrody Głównej w wysokości 1111 zł brutto. Przed wydaniem Laureatom 

Nagród Dodatkowych, Organizator potrąci z nagrody pieniężnej, stanowiącej część 

składową Nagrody Dodatkowej podatek dochodowy od wartości danej Nagrody 

Dodatkowej w wysokości za iPad Air 2 - 222,09 zł brutto i za iPad mini 4 - 188,76 zł 

brutto i za nagrody tygodnia 2 sztuki iPad mini 2, nagroda pieniężna (podatek) w 

wysokości 2 x 144,32 zł brutto. 

 

13. Nagrody, zostaną dostarczone Laureatom Konkursu za pośrednictwem kuriera lub poczty 

w terminie 10 dni roboczych od daty opublikowania wyników Konkursu. Nagroda Główna 

zostanie zdeponowana na rachunku bankowym Laureata Konkursu w ciągu 14 dni od daty 

opublikowania wyników Konkursu.  

 

14. Jeżeli nie jest możliwym skontaktowanie się z danym Laureatem Konkursu w terminie 3 

dni od daty zakończenia Konkursu, Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do 

przekazania nagrody Uczestnikowi Konkursu, który zdobył kolejne miejsce lub ponowne 

zaoferowanie nagrody w następnym konkursie. 

 



15. Nagrody nierozdane lub nieodebrane przez Laureatów Konkursu przechodzą na rzecz 

kolejnego w kolejności uczestnika. 

 

16. Laureat Nagrody nie ma prawa do żądania wypłaty pieniężnego ekwiwalentu Nagrody, ani 

zamiany jej na nagrodę innego rodzaju, ani cesji praw do Nagrody na rzecz osoby trzeciej. 

 

17. Organizator ani Partner  nie weryfikuje poprawności danych adresowych podanych przez 

Laureata Nagrody w celu przekazania Nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności 

za nieprawidłowości w powyższym zakresie.  

 

18. Uczestnik Konkursu zgadza się na publikację przez Organizatora lub Partnera na stronie 

konkursowej i w materiałach CMC Markets jego wyniku inwestycyjnego oraz informacji o 

jego transakcji na Rachunku Demo w dowolnej formie i zakresie, z tym, że danymi 

identyfikacyjnymi będą: imię oraz numer Rachunku Demo.  

 

 

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Ewentualne reklamacje i zastrzeżenia, zawierające dokładne dane personalne 

zgłaszającego, oraz przyczynę reklamacji, kierować należy na piśmie, najpóźniej do dnia 

24-06-2016 roku, na adres Organizatora bądź na adres email: traffic@pb.pl Za termin 

nadesłania reklamacji uznaje się datę jej wpływu do Organizatora.  

 

2. Reklamacje zgłaszane po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.  

 

3. Organizator zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację w terminie -14- dni od chwili jej 

wpłynięcia. Za datę odpowiedzi uznaje się datę jej wysłania.  

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu. W 

takim przypadku zmieniony Regulamin zostanie zamieszczony na Stronie Konkursowej i 

będzie dostępny w siedzibie Organizatora. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od 

momentu opublikowania na stronie konkurs.pb.pl. 

 

5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w 

Konkursie osobę, w stosunku do której powziął podejrzenie o działania sprzeczne z 

niniejszym Regulaminem.  
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