
Szczegółowe Warunki Cyklicznego Konkursu Wiedzy Inwestora 

 

I. Organizacja Konkursu 

1. Organizator przeprowadza Konkurs na stronie internetowej znajdującej się pod 

adresem internetowym: konkurs.bankier.pl/wig20 (dalej: „Strona 

Konkursowa”).  

2. Regulamin Ogólny Konkursów w serwisach internetowych Bonnier Business 

Polska sp. z o. o. jest i będzie dostępny na stronie 

https://www.bankier.pl/konkursy/regulamin_ogolny. 
 

II. Zasady Konkursu 

1. Konkurs jest organizowany cyklicznie raz w miesiącu.  

2. Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą spełnienia następujących 

czynności łącznie:  

a) zapoznania się i akceptacji Regulaminu Ogólnego oraz Szczegółowych 

Warunków Konkursu,  

b) podania danych osobowych wraz z wyrażeniem zgody na ich 

przetwarzanie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i 

ogłoszenia zwycięzców Konkursu, w przypadku wygranej w celu 

wysłania i doręczenia nagrody, a także rozliczenia zobowiązań 

publicznoprawnych oraz wysyłania informacji związanych z Konkursem. 

 

c) wysłania odpowiedzi na pytania konkursowe poprzez formularz 

konkursowy na stronie konkurs.bankier.pl/wig20  

3. Osoba, która przystąpiła do Konkursu na zasadach określonych w Pkt II.2 

Szczegółowych Warunków Konkursu jest związana warunkami Regulaminu (dalej: 

„Uczestnik”).  

4. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z 

treścią Regulaminu i Szczegółowych Warunków Konkursu oraz akceptuje ich treść.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji oraz wykluczenia 

Uczestników biorących udział w Konkursie lub po jego zakończeniu przed wydaniem 

nagród, których działania naruszają Regulamin i Szczegółowe Warunki Konkursu. W 

szczególności Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestników z 

Konkursu, w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawdziwości podanych danych 

w kwestionariuszu konkursowym, o którym mowa w Pkt II.2 lit. b) Szczegółowych 

Warunków Konkursu. 

 

III. Przebieg Konkursu 

https://www.bankier.pl/konkursy/regulamin_ogolny


1. Konkurs polega na podaniu odpowiedzi na pytania konkursowe (dalej: „Zadanie 

Konkursowe”).  

2. Brak udzielenia odpowiedzi w Zadaniu Konkursowym w terminie wskazanym na 

stronie konkursowej skutkuje automatycznym wykluczeniem Uczestnika z 

Konkursu.  

3. Czynności, o których mowa w Pkt III.1 Regulaminu mogą być wykonane przez 

Uczestnika tylko jeden (1) raz w trakcie trwania Konkursu z wykorzystaniem 

niepowtarzalnego numeru IP. Wszelkie czynności zmierzające do naruszenia 

warunku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym skutkują automatycznym 

wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.  

4. O przyznaniu nagród zadecyduje komisja, wybierając trzy pierwsze osoby, które 

podadzą właściwe odpowiedzi na pytania konkursowe. Nagrody zostaną 

przyznane w terminie do 5 dni po zakończeniu danej edycji konkursu.  

 

5. W głosowaniu Komisji Konkursowej przyznawane są 3 nagrody (dalej: „Nagrody”). 

 

6. Lista nagród dostępna jest na Stronie Konkursowej.  

 

7. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o 

wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w zgłoszeniu, o 

którym mowa w Pkt II. 2 lit. b) Regulaminu. W przypadku gdy próby Organizatora 

skontaktowania się z Uczestnikiem nie powiodą się, jak również w przypadku 

rezygnacji przez Uczestnika z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo – według 

własnego wyboru - do przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu, 

wyłonionemu przez Komisję Konkursową na podstawie kryteriów, o których mowa w 

Pkt. III.4 Regulaminu lub do pozostawienia Nagrody w dyspozycji Organizatora.  
 

8. W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia 

podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu Nagród związanych z Konkursem, 

Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej 

wysokości należnego podatku obciążającego zdobywcę tej Nagrody, która zostanie 

przeznaczona na zapłatę podatku. Przed wydaniem Nagród Organizator pobierze od 

zdobywcy Nagrody podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami 

prawa. Pobór podatku zostanie dokonany poprzez potrącenie podatku z nagrodą 

dodatkową, o której mowa powyżej.  

9. Nagroda nie może być wymieniona na inną lub na jej równowartość pieniężną.  

10. Nagrody zostaną przesłane do Uczestników nagrodzonych pocztą kurierską lub za 

pośrednictwem operatora pocztowego po dokonaniu weryfikacji danych 

adresowych, na koszt Organizatora, w terminie do czterech (4) tygodni od 

ogłoszenia wyników Konkursu. Warunkiem wydania Nagrody jest poprawne 

uzupełnienie przez nagrodzonych Uczestników Konkursu formularza, który 

umożliwi Organizatorowi poprawne rozliczenie podatku dochodowego.  



11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z 

przyczyn od niego niezależnych i leżących po stronie Uczestników. W 

szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości, 

wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych, 

koniecznych do przekazania Nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności 

za zmianę miejsca zamieszkania lub adresu do korespondencji, podanego przez 

Uczestnika, jak również za zmianę innych danych, uniemożliwiającą prawidłowe 

przekazanie Uczestnikowi Nagrody.  

12. Nagroda zostanie wysłana do laureata maksymalnie raz. W przypadku nie 

odebrania Nagrody przez adresata przesyłki Organizator uzna iż uprawniony 

Uczestnik zrzekł się prawa do Nagrody. W konsekwencji Nagroda pozostaje w 

dyspozycji Organizatora.  

13. Nagrodzonym Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do przeniesienia 

prawa do Nagrody na osoby trzecie.  

14. Nagrodzony Uczestnik Konkursu może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie 

przysługuje mu ekwiwalent pieniężny, ani jakakolwiek inna nagroda. 

 

 


