I. Postanowienia ogólne
1. Badanie ,,Ankieta dla użytkowników serwisów finansowo - gospodarczych”, zwane
dalej „Badaniem”, organizowane jest przez serwis BANKIER.PL, należący do
Bonnier Business Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-738 Warszawa zwany
dalej ,,BANKIER.PL”.
2. Badaniu towarzyszy Konkurs dla uczestników Badania, zwany dalej Konkursem
3. Fundatorem nagród dla uczestników Konkursu jest: BANKIER.PL. Badanie
rozpoczyna się 16.10.2015 r o godz. 13.00. i trwa do 23.10.2015 r. do godz. 17.00
włącznie.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
5. Nagrodami w konkursie są:
a) Srebrna moneta bulionowa „Merentibus”– 3 szt.
b) Książki: Stave Ward „Psychologia skutecznego Tradingu”– 5szt.

II. Zasady Konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników
Bonnier Business Polska Sp. z o.o., oraz członków ich rodzin.
2. Aby wziąć udział w Konkursie, dostępnym na stronie:
http://bankier.polldaddy.com/s/ankietasii-1 należy odpowiedzieć na wszystkie pytania
zawarte w ankiecie dostępnej na podanej stronie WWW oraz pytanie konkursowe Jakie narzędzie jest Twoim zdaniem niezbędne dla inwestora?
4. Nagrody w Konkursie otrzymają osoby, które wypełnią ankietę oraz najciekawiej
odpowiedzą na pytanie konkursowe.
5. Każdy uczestnik Konkursu może tylko raz odpowiedzieć na pytania konkursowe i
wysłać wypełnioną ankietę.
6. Opublikowanie listy osób nagrodzonych nastąpi w ciągu czternastu dni od dnia
zakończenia Konkursu na stronie http://www.sii.org.pl/9523/edukacja-ianalizy/badania-i-rankingi/wypelnij-ankiete-bonnier-business-polska-i-wygrajatrakcyjne-nagrody.html#ak9523
7. O wygranej zwycięzcy zostaną powiadomieni e-mailem na adres podany podczas
rejestracji do Konkursu. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z
którąkolwiek z osób nagrodzonych w Konkursie w terminie 2 dni od zakończenia
Konkursu lub nie spełnienia wymogów podanych w punktach powyżej nagroda
zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi z listy uczestników Konkursu
spełniającemu warunki Konkursu.

Postanowienia końcowe
1. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie
imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania uczestnika Konkursu jeżeli
zostanie on zwycięzcą Konkursu.
2. Dane osobowe zwycięzców Konkursu zbierane i przetwarzane są w celu wywiązania
się przez BANKIER.PL z zobowiązań jako organizatora Konkursu.
5. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z
niniejszym regulaminem, służy każdemu uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od
daty zakończenia Konkursu.
6. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem
nieważności skierowanej na adres do korespondencji BANKIER.PL.(Kijowska 1, 03738 Warszawa) Reklamacja zostanie rozpatrzona przez BANKIER.PL w ciągu 7 dni
od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi poprzez wysłanie e-maila, na
adres podany przez uczestnika Konkursu, składającego reklamację.
7. Wysyłając zgłoszenie konkursowe, uczestnik Konkursu zgadza się na zapisy
przedmiotowego regulaminu Konkursu oraz udziela BANKIER.PL zgody na
publikację na stronie konkursowej imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania
uczestnika Konkursu.
8. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu
w każdym czasie.
9. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

