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REGULAMIN 

KONKURSU „FUTURES MASTERS” 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Konkurs „FUTURES MASTERS”, zwany dalej „Konkursem” adresowany jest do wszystkich osób 

zainteresowanych rynkiem giełdowych kontraktów terminowych.  

 2. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat inwestowania w giełdowe kontrakty 

terminowe. 

 3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

 4. Podstawą organizowania Konkursu jest niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” 

dostępny na stronie internetowej Konkursu pod adresem: www.futuresmasters.pl. 

 5. Regulamin określa zasady Konkursu oraz prawa i obowiązki związane z uczestnictwem w Konkursie. 

Inne materiały dotyczące Konkursu mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny. 

 

§ 2 

ORGANIZATOR KONKURSU 

Konkurs organizowany jest łącznie przez: 

(a) Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (00-498), przy 

ul. Książęcej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem 0000082312, o kapitale zakładowym w wysokości 41.972.000 

złotych (wpłaconym w całości), NIP 526-025-09-72, zwaną dalej „GPW”,  

oraz  

(b) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie (00-498), 

przy ul. Książęcej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

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

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000081582, o kapitale zakładowym w wysokości 

21.000.000 złotych (wpłaconym w całości), NIP: 526-10-09-528, zwaną dalej „KDPW”,  

oraz,  

(c) KDPW_CCP Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie (00-498), przy ul. Książęcej 4 lok. 6089A, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000357452, o kapitale zakładowym w wysokości 190.000.000 złotych 

(wpłaconym w całości), NIP: 701-02-37-032, zwaną dalej „KDPW_CCP”  

zwanymi dalej łącznie „Organizatorem” lub „Współorganizatorami” 

 

http://www.futuresmasters.pl/
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§ 3 

UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie z wyłączeniem pracowników Współorganizatorów, 

jak również członków ich najbliższej rodziny.  

 2. Pracownikiem, w rozumieniu Regulaminu, jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak 

również osoba współpracująca z jednym ze Współorganizatorów na podstawie umowy 

cywilnoprawnej (w szczególności umowy o dzieło, umowy zlecenia). 

 3. Za członka najbliższej rodziny Pracownika uważa się jego małżonka, wstępnych, zstępnych, 

rodzeństwo, małżonków rodzeństwa, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia i osoby 

pozostające z nim w stosunku przysposobienia, jak również osoby pozostające z Pracownikiem we 

wspólnym gospodarstwie domowym.  

 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przystąpienie do Konkursu w okresie od dnia 12 stycznia 

2015 r. do dnia 27 lutego 2015 r.   

 5. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez łączne spełnienie następujących warunków: 

(a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konkursu pod 

adresem: www.futuresmasters.pl w oparciu o następujące, zgodne ze stanem faktycznym, 

dane ( „Formularz Zgłoszeniowy”): 

 i. Imię, 

 ii. Nazwisko, 

 iii. Email, 

 iv. Telefon, 

 v. Data urodzenia,  

(b) wprowadzenie indywidualnego oznaczenia, tzw. „nick” na potrzeby Konkursu z zastrzeżeniem, 

że Organizator może nie dopuścić do udziału w Konkursie osoby, której nick jest 

sformułowaniem powszechnie uznawanym za wulgarne lub obraźliwe, stanowi reklamę innych 

usług albo produktów lub godzi w wizerunek któregoś ze Współorganizatorów,  

(c) wybór Mentora reprezentującego jednego z Partnerów Konkursu, których wykaz znajduje się w 

Załączniku do Regulaminu, 

(d) akceptację postanowień niniejszego Regulaminu,  

(e) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami § 10 

Regulaminu,  

(f) aktywację linku, który osoba rejestrująca otrzyma na podany przez siebie adres email, zgodnie 

z instrukcjami zawartymi w treści wiadomości aktywacyjnej. 

 6. Uczestnikiem Konkursu zostaje osoba, która spełni wszystkie wymagania określone w ust. 5. 

Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana warunkami niniejszego Regulaminu. 

 7. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania.  

 8. Rejestracja w Konkursie jest równoznaczna z założeniem przez Uczestnika rachunku demo, 

http://www.futuresmasters.pl/
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zwanego dalej „Rachunkiem”, na platformie GPWtr@der, o której mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu. 

 9. Każdy z Uczestników może mieć tylko jeden Rachunek. 

 10. Każdy Uczestnik może wybrać tylko jednego Mentora. 

 11. Wyklucza się zmianę Mentora w czasie trwania Konkursu. 

 12. Uczestnictwa w Konkursie, jak też praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do żądania 

wydania nagrody, nie można przenieść na inne osoby lub podmioty.  

 13. Rejestracja w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie, zgodnie z 

postanowieniami § 10 Regulaminu, danych osobowych podanych podczas rejestracji w Konkursie 

przez GPW oraz Partnera reprezentowanego przez Mentora wybranego w procesie rejestracji.  

 14. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. 

 

§ 4 

KALENDARZ KONKURSU 

 1. Konkurs trwa od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 27 lutego 2015 r. 

 2. Konkurs rozgrywany jest w 5 oddzielnych edycjach („Edycja”). Każda Edycja Konkursu trwa jeden 

tydzień, zgodnie z poniższym harmonogramem: 

(a) I Edycja - od dnia 26 stycznia 2015 do dnia 30 stycznia 2015 r, 

(b) II Edycja - od dnia 2 lutego 2015 do dnia 6 lutego 2015, 

(c) III Edycja - od dnia 9 lutego 2015 do dnia 13 lutego 2015, 

(d) IV Edycja - od dnia 16 lutego 2015 do dnia 20 lutego 2015, 

(e) V Edycja - od dnia 23 lutego 2015 do dnia 27 lutego 2015. 

 3. Każda Edycja Konkursu rozpoczyna się o godz. 8.45 w poniedziałek i trwa do godz. 17.05 w piątek. 

 4. Termin, miejsce i sposób wręczania nagród zostaną podane na stronie internetowej Konkursu pod 

adresem: www.futuresmasters.pl oraz na stronie internetowej każdego ze Współorganizatorów, tj. 

www.kdpw.pl, www.kdpwccp.pl, www.gpw.pl.  

  

§ 5 

ZASADY KONKURSU 

 1. W ramach Konkursu Uczestnik za pośrednictwem Rachunku dokonuje wirtualnych inwestycji, 

których przedmiotem mogą być wyłącznie kontrakty terminowe FW20H1520, FW40H15 oraz 

FUSDH15 notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. 

 2. Inwestycje, o których mowa w ust. 1, są przeprowadzane na edukacyjnej platformie demo 

GPWtr@der, udostępnionej przez GPW, zwanej dalej „Platformą”, w oparciu o wirtualne środki 

pieniężne w wysokości 50 000 zł, postawione do dyspozycji każdego Uczestnika Konkursu z chwilą 

rozpoczęcia udziału w Konkursie. Z zastrzeżeniem ust. 6 i 7, inwestycje dokonywane są 

http://www.futuresmasters.pl/
http://www.kdpw.pl/
http://www.kdpwccp.pl/
http://www.gpw.pl/
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z wykorzystaniem danych pochodzących z rzeczywistych notowań giełdowych. 

 3. Platforma jest dostępna dla Uczestnika po zarejestrowaniu udziału w Konkursie i zalogowaniu pod 

adresem www.futuresmasters.pl .  

 4. Organizator zapewnia wszystkim Uczestnikom jednakowe zasady i warunki korzystania z Platformy 

w okresie trwania Konkursu. 

 5. Zadaniem Uczestników jest osiągnięcie jak najwyższej pozycji w rankingu w ramach każdej Edycji 

Konkursu (Ranking Główny) lub w ramach wszystkich Edycji Konkursu (Ranking Dodatkowy). 

Zasady tworzenia rankingów określa § 8 Regulaminu.  

 6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że środowisko Konkursu nie odpowiada w pełni środowisku 

realnych notowań giełdowych podczas składania zleceń. W szczególności Uczestnik przyjmuje do 

wiadomości, że: 

(a) składanie zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych podczas Konkursu nie wpływa 

na notowania instrumentów finansowych na rynku rzeczywistym,  

(b) w procesie wykonywania zleceń w ramach Konkursu nie są zawierane rzeczywiste transakcje. 

 7. Szczegółowe informacje dotyczące różnic pomiędzy środowiskiem, w którym rozgrywany jest 

Konkurs a środowiskiem rzeczywistym dostępne są na stronie internetowej Konkursu. 

 8. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że nie jest dozwolone używanie w Konkursie oprogramowania 

komputerowego, które umożliwia zawieranie transakcji w sposób automatyczny. Uzyskanie przez 

Organizatora podejrzenia stosowania takiego oprogramowania stanowi podstawę do wykluczenia 

Uczestnika z Konkursu. 

 9. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że nie jest dozwolone działanie w zmowie z innymi 

Uczestnikami. Uzyskanie przez Organizatora podejrzenia wykonywania takich działań stanowi 

podstawę do wykluczenia z Konkursu. 

 10. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że nie jest dozwolone udzielanie pełnomocnictw do działania 

na Rachunkach, a także udzielanie osobom trzecim dostępu do Rachunków, a takie działania 

stanowią podstawę do wykluczenia z Konkursu. 

 11.  Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody, wykluczenia z udziału w Konkursie 

Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych 

Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności: 

(a) biorą udział w Konkursie z podaniem fikcyjnych lub nieprawdziwych danych, 

(b) biorą udział w Konkursie używając więcej niż jednego Rachunku, 

(c) prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą 

swym zachowaniem w interesy osób trzecich, 

(d) prowadzą działania, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogą one prowadzić 

do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Platformy, 

(e) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego 

wizerunek, 

(f) używają skryptów lub oprogramowania automatyzującego prowadzenie działań na Platformie, 

http://www.futuresmasters.pl/
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(g) używają skryptów lub oprogramowania, które ma wpływ na przesyłane przez Platformę dane. 

 

§ 6 

INFORMACJE O PRZEBIEGU KONKURSU 

1. Każdy Uczestnik występuje w Konkursie pod nickiem podanym podczas rejestracji do Konkursu. 

Dane osobowe każdego Uczestnika są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1189).  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania na stronie internetowej Konkursu oraz na 

stronach internetowych każdego ze Współorganizatorów bieżących i okresowych relacji z przebiegu 

Konkursu.  

3. W trakcie trwania Konkursu Organizator będzie publikować na stronie internetowej Konkursu 

rankingi Uczestników z najwyższymi stopami zwrotu. Raporty będą zawierać nick Uczestnika i 

informacje o wysokości stopy zwrotu. 

4. Publikowane rankingi mają charakter nieoficjalny i podlegają późniejszej weryfikacji przez 

Organizatora, w szczególności w zakresie spełnienia przez Uczestników wszystkich warunków 

uczestnictwa w Konkursie. 

5. Oficjalne wyniki Konkursu, po uprzedniej weryfikacji przez Komisję Konkursową, wraz z danymi 

osobowymi Zwycięzców Konkursu (imię i nazwisko) zostaną ogłoszone w terminie 2 tygodni od dnia 

zakończenia Konkursu na stronie internetowej Konkursu oraz na stronie internetowej GPW. 

6. GPW zastrzega sobie prawo do opublikowania na stronie internetowej Konkursu oraz stronie 

internetowej GPW wizerunku Zwycięzców. 

 

§ 7 

NAGRODY 

 1. W Konkursie zostaną przyznane nagrody pieniężne o łącznej wartości 65 000 zł oraz nagrody 

rzeczowe o łącznej wartości 5 000 zł.  

 2. Nagrody zostaną przyznane w ramach 2 rodzajów rankingów: Rankingu Głównego oraz Rankingu 

Dodatkowego. Zasady tworzenia rankingów określa § 8 Regulaminu. 

 3. Nagrody w Rankingu Głównym: 

(a) W ramach Rankingu Głównego zostanie przyznanych łącznie 50 nagród, po 10 nagród w każdej 

Edycji Konkursu. 

(b) Nagrody zostaną przyznane 10 najlepszym Uczestnikom danej Edycji Konkursu, w następujący 

sposób: 

 i. I miejsce – nagroda o wartości 4 000zł, 

 ii. II miejsce – nagroda o wartości 3 000 zł, 

 iii. III miejsce – nagroda o wartości 2 000 zł, 
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 iv. IV miejsce – nagroda o wartości 1000 zł, 

 v. V - X miejsce – nagroda o wartości 500 zł.  

 4. Nagrody w Rankingu Dodatkowym: 

(a) W ramach Rankingu Dodatkowego zostaną przyznane 3 nagrody rzeczowe, w postaci: 

.    i. Apple iPad Air 2 Wi-fi 16GB     o wartości 2 300 zł, 

   ii. Apple iPad mini 2 Retina 32GB   o wartości 1 500 zł, 

   ii. iPod Touch (5 gen.) 32GB     o wartości 1 200 zł.  

(b) Nagrody zostaną przyznawane 3 najlepszym Uczestnikom, którzy zdobyli najwięcej punktów za 

„odznaki” w ramach wszystkich Edycji Konkursu. 

 5. Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani wymianie na jakikolwiek inny ekwiwalent.  

 6. Każda nagroda zostanie powiększona o kwotę środków pieniężnych stanowiącą równowartość 

podatku należnego w związku z otrzymaniem nagrody, przy czym kwota ta nie będzie wypłacona 

uprawnionemu nagrodzonemu lecz zostanie przekazana w jego imieniu właściwemu Urzędowi 

Skarbowemu tytułem zapłaty podatku od nagrody w Konkursie.  

 7. Wszystkie nagrody przyznane w Konkursie zostaną wydane po zakończeniu Konkursu. 

 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród na inne o tej samej lub większej wartości, 

bez podawania przyczyn dokonanych zmian.  

 9. Nagrody zostaną wręczone Uczestnikom w terminie i miejscu wskazanym zgodnie z § 4 ust. 4 

Regulaminu. 

 

§ 8 

WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW 

 1. Zwycięzcami uprawnionymi do otrzymania nagród, o których mowa w § 7 są Uczestnicy, którzy 

osiągnęli najlepsze wyniki w ramach Rankingu Głównego lub Rankingu Dodatkowego. Wyniki 

w ramach poszczególnych rankingów wyznaczane są wg następujących zasad: 

(a) Ranking Główny: 

 i. Dla każdego z Uczestników Konkursu wyznaczana jest w każdej Edycji procentowa stopa 

zwrotu wg wzoru: 

𝑆1 =
(𝑊𝑍1 −𝑊𝑃1)

𝑊𝑃1
∗ 100 

gdzie: 

▪ WZ1 – wartość portfela (wartość środków pieniężnych, w tym środków 

stanowiących depozyt zabezpieczający) po rozliczeniu wirtualnej sesji na Platformie 

w dniach: 30 stycznia, 6 13, 20, 27 lutego, 2015 r., tj. sesji kończącej każdy z 5 

Edycji Konkursu, 

▪ WP1 – wartość portfela w dniu przystąpienia Uczestnika do konkursu, tj. 50000 zł. 
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 ii. Po zakończeniu każdej Edycji Konkursu i wyłonieniu zwycięzców danej Edycji, przywracana 

jest wartość wyjściowa portfeli (WP1) wszystkich Uczestników Konkursu, która jest 

wartością początkową dla kolejnej Edycji, 

 iii. Ranking Główny tworzony jest poprzez uszeregowanie procentowych stóp zwrotu (S1) 

malejąco wg ich wysokości, 

 iv. W przypadku, jeżeli kilku Uczestników osiągnęło taką samą procentową stopę zwrotu (S1) 

wówczas o pozycji tych Uczestników w Rankingu Głównym decyduje czas rejestracji w 

Konkursie. Wcześniejszy czas rejestracji oznacza wyższą pozycję w tym rankingu w 

stosunku do Uczestników z taką samą stopą zwrotu ale późniejszym czasie rejestracji w 

Konkursie. 

 v. W ramach Rankingu Głównego po zakończeniu każdej Edycji Konkursu przyznawane są 

nagrody dla tych Uczestników, którzy znajdują się w pierwszej dziesiątce tego rankingu 

jednak wyłącznie w przypadku jeżeli osiągnęli oni dodatnią procentową stopę zwrotu (S1). 

(b) Ranking Dodatkowy: 

 i. Uczestnik zdobywa „odznaki” za wykonanie określonych czynności podczas trwania 

wszystkich pięciu Edycji Konkursu: 

 A. „Speedmaster” - za wykonanie co najmniej 20 transakcji w ciągu jednego dnia trwania 

Konkursu, zarówno otwierających, jak i zamykających pozycje na dostępnych w 

Konkursie instrumentach finansowych,  

 B. „Daytrader” (cięcie dnia) - za osiągnięcie w danym dniu najwyższej dziennej stopy 

zwrotu spośród wszystkich Uczestników danej Edycji Konkursu,  

 C. „Misiek” - za zmniejszenie wartości portfela o 30% w ciągu jednego dnia w czasie 

trwania danej Edycji Konkursu,  

 D. „Omnibus” - za posiadanie na zamknięciu sesji giełdowej podczas trwania danej Edycji 

Konkursu otwartych pozycji na wszystkich dostępnych w Konkursie instrumentach 

finansowych. 

 ii. Odznaki są punktowane w następujący sposób i mają następujące ograniczenia: 

Nazwa Ilość punktów Ograniczenia 

Speedmaster 20 Max. 25 w trakcie trwania 

wszystkich 5 Edycji Konkursu 

Daytrader (cięcie dnia)  100 Max. 25 w trakcie trwania 

wszystkich 5 Edycji Konkursu 

Misiek 5 Max. 25 w trakcie trwania 

wszystkich 5 Edycji Konkursu 

Omnibus 10 Max. 25 w trakcie trwania 

wszystkich 5 Edycji Konkursu 
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 iii. Ranking Dodatkowy jest wyświetlany wg łącznej ilości punktów, które zostały zdobyte przez 

Uczestników. 

 iv. Trzech Uczestników o najwyższej liczbie zgromadzonych w ramach wszystkich 5 Edycji 

Konkursu Rankingu Dodatkowego ma prawo do nagród,  

 v. Zdobyte za odznaki punkty sumują się podczas wszystkich 5 Edycji Konkursu.  

 2. Przed publikacją nazwisk Zwycięzców Organizator skontaktuje się telefonicznie lub e-mailowo ze 

Zwycięzcami w celu potwierdzenia uczestnictwa w Konkursie oraz potwierdzenia danych osobowych 

Zwycięzców. 

 

§ 9 

KOMISJA KONKURSOWA 

 1. Komisja Konkursowa czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. Komisja Konkursowa składa 

się z 4 osób powoływanych przez Organizatora.   

 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:  

(a) sprawdzenie czy dany Uczestnik spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, określone 

w § 3 Regulaminu,  

(b) sprawowanie kontroli nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.  

 3. Komisja Konkursowa może postanowić o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Konkursie lub 

pozbawić go prawa do otrzymania nagrody w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik 

nie przestrzegał zasad niniejszego Regulaminu lub dokonywane przez niego inwestycje w ramach 

Konkursu mogłyby naruszyć przepisy obowiązujące na Giełdzie Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. lub przepisy powszechnie obowiązujące. W szczególności zabroniona jest 

manipulacja instrumentem finansowym polegająca na składaniu zleceń na rynku rzeczywistym 

celem osiągnięcia korzyści na Rachunku. 

 4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

 5. Z prac Komisji Konkursowej sporządzany jest pisemny protokół.  

 

§ 10 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Administratorem danych osobowych jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz 

wybrany przez Uczestnika Partner reprezentowany przez Mentora.  

 2. Poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego na stronie internetowej Konkursu Uczestnik wyraża 

zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1189), przez GPW oraz Partnera 

reprezentowanego przez Mentora wybranego przez Uczestnika w momencie rejestracji do Konkursu, 

w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, prowadzeniem Rachunku oraz w celach 
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marketingu produktów własnych i usług, zaś w przypadku wyłonienia go jako Zwycięzcy na 

opublikowanie swego imienia, nazwiska lub wizerunku, o ile uczestnik wyrazi na to odrębną zgodę, na 

stronie internetowej Konkursu oraz stronie internetowej GPW. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne ale niezbędne do udziału w Konkursie.  

 3. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich 

poprawienia lub usunięcia.  

 

§ 11 

ODBIÓR NAGRÓD 

 1. GPW przekaże Uczestnikowi informację o wygranej, jak również o sposobie i terminie odbioru 

nagrody, drogą elektroniczną na adres email podany przez Uczestnika podczas Rejestracji w 

Konkursie. 

 2. Warunkiem wydania Uczestnikowi Nagrody przez GPW jest przesłanie przez Uczestnika, na adres 

futuresmasters@gpw.pl, odpowiedzi zwrotnej na wiadomość o przyznaniu nagrody. Informacja 

zwrotna musi dotrzeć do GPW nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Uczestnika 

informacji o wygranej.  

 3. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, niedotrzymania 

terminu, o którym mowa w ust. 2, lub zrzeczenia się prawa do nagrody, GPW przekazuje nagrodę 

Uczestnikowi, który zajmuję kolejną pozycję w rankingu, zgodnie z zasadami niniejszego 

Regulaminu. 

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po 

stronie Uczestnika lub innych powodów i wydarzeń losowych niezależnych od Organizatora. 

 5. W przypadku braku możliwości przekazania nagrody Uczestnikowi, zgodnie z zasadami określonymi 

w ust. 3, lub nieodebrania nagrody przez Zwycięzcę, Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo 

przeznaczenia tych nagród na inne cele. 

 

§ 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu do czasu ogłoszenia Zwycięzców 

Konkursu. Nowy Regulamin obowiązuje od momentu jego zamieszczenia na stronie internetowej 

Konkursu pod adresem: www.futuresmasters.pl. Dalsze uczestnictwo w Konkursie, po zmianie 

Regulaminu, uznaje się za wyrażenie przez Uczestnika zgody na dokonaną zmianę Regulaminu. 

 2. Do czasu ogłoszenia Zwycięzcy, Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zaprzestania 

organizacji Konkursu, bez konieczności informowania Uczestników.  

 3. Organizator zastrzegają sobie prawo do dokonywania wykładni niniejszego Regulaminu oraz 

rozstrzygania wszelkich sporów powstałych przy jego stosowaniu.  

 4. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności ze ewentualne szkody, jakie poniósł 

Uczestnik w związku z udziałem w Konkursie.  

mailto:futuresmasters@gpw.pl
http://www.futuresmasters.pl/
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 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i inne 

właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Konkursu.  

 

 

 
Załącznik do Regulaminu 

 
Partnerzy Konkursu 

 
 

 Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. 
Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa 

 
 Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa 

 
 ING Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa 

 
 Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Stojałowskiego 27, 

43-300 Bielsko-Biała 
 

 Dom Maklerski Noble Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-
208 Warszawa 

 
 Dom Maklerski BZ WBK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, pl. Wolności 15, 60 – 967 Poznań 

 
 Dom Maklerski mBanku Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 47/49,       00-684 

Warszawa 

 
 Dom Maklerski PKO Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa 

 
 Dom Maklerski Alior Banku Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38 D, 02-

232 Warszawa 
 

 Dom Maklerski Banku Handlowego Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie,  ul. Senatorska 16, 

00-923 Warszawa 
 

 Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 20, 00-
549 Warszawa 

 


