
 
 

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego regulaminu. Z chwilą przystąpienia do konkursu  

jesteście Państwo zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu. 

 

Regulamin Konkursu „Jaki jest Forex?”  

 

I. Postanowienia niniejszego regulaminu („Regulamin”) określają warunki i zasady na 

jakich odbywa się Konkurs „Jaki jest Forex?” („Konkurs”). 

II. Organizatorem Konkursu jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-517 ul. Marszałkowska 78/80, wpisana w 

Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 

XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000048901, z kapitałem zakładowym 

w wysokości 23.640.000 złotych, wpłaconym w całości, NIP 526-10-26-828.  

(„Organizator” / „DM BOŚ”). 

III. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. 

zm.).  

IV. Przed przystąpieniem do Konkursu uczestnik („Uczestnik”) powinien zapoznać się z 

treścią Regulaminu. Poprzez zgłoszenie do Konkursu zgodnie z niniejszym 

Regulaminem każdy Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu i jest 

zobowiązany do jego przestrzegania. 

V. Nagrodą w Konkursie jest wejściówka na 21. edycję Konferencji WallStreet w Karpaczu 

(„Nagroda Główna”), która obejmuje udział we wszystkich wykładach, panelach i 

debatach prowadzonych w trakcie tej konferencji, jak również związane z tym 

zakwaterowanie i wyżywienie w trakcie trwania konferencji. 

VI. Wszystkie koszty związane z Nagrodą Główną, w tym między innymi koszty transportu, 

nieokreślone i niewymienione szczegółowo w definicji Nagrody Głównej w punkcie V 

powyżej, ponosi wyłącznie Uczestnik będący zwycięzcą Konkursu („Zwycięzca”). 

VII. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem punktów VIII i IX poniżej. 

VIII. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora 

Konkursu, jak również członkowie najbliższej rodziny tych osób, tj.: wstępni, zstępni, 

rodzeństwo, małżonkowie oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, oraz 

osoby pełniące dla Organizatora funkcję agenta firmy inwestycyjnej. 

IX. W Konkursie mogą brać udział jedynie klienci DM BOŚ, którzy posiadają otwarty 

przynajmniej jeden rachunek inwestycyjny prowadzony przez DM BOŚ.  

X. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie udziału w Konkursie 

poprzez wypełnienie ankiety dot. opinii klientów rynku CFD/FX („Ankieta”), w tym 

odpowiedź na otwarte pytanie konkursowe zawarte w Ankiecie, a następnie pobranie i 

zapisanie pliku w formacie PDF ze swoimi odpowiedziami oraz zachowanie unikalnego 

kodu potwierdzającego wypełnienie Ankiety, który wyświetla się automatycznie po jej 

zakończeniu. Link do Ankiety zostanie udostępniony za pośrednictwem platformy 

BossaFX real.  



 
 

XI. Konkurs rozpocznie się o godzinie 00:00:01 dnia 18 stycznia 2017 roku („Data 

Rozpoczęcia”), a zakończy się o godzinie 23:59:59 dnia 19 lutego 2017 roku („Data 

Zakończenia”). 

XII. Zgłoszenia dokonane przed Datą Rozpoczęcia lub po Dacie Zakończenia będą 

nieważne i nie będą brać udziału w Konkursie. 

XIII. Każdy Uczestnik, który w sposób ważny dokonał zgłoszenia zgodnie z punktem X, 

zostanie przyjęty do procesu selekcji w celu wyłonienia jednego oficjalnego zdobywcy 

Nagrody Głównej. 

XIV. Zwycięzca zostanie wyłoniony decyzją jury do dnia 31 marca 2017 r. 

XV. W skład Jury Konkursu wchodzą następujący pracownicy DM BOŚ: Justyna 

Płodziszewska, Joanna Szachewicz, Sebastian Zadora. Jury wybierze wspólnie 

Zwycięzcę na podstawie oceny wszystkich zakwalifikowanych zgłoszeń dokonanych 

zgodnie z Regulaminem, które w najwyższym stopniu spełniają poniższe kryteria: 

udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania w Ankiecie, w tym odpowiedź na ostatnie 

pytanie otwarte zamieszczone w Ankiecie, z zastrzeżeniem, iż odpowiedź na ostatnie 

pytanie otwarte zamieszczone w Ankiecie powinna przedstawiać najbardziej 

wartościową i oryginalną wypowiedź, cechować się kompletnością oraz być 

sformułowana zgodnie z powszechnymi standardami kultury osobistej i językowej. 

XVI. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony w dniu 31 marca 2017r. na stronie internetowej 

DM BOŚ: www.bossafx.pl/ankieta.   

XVII. Organizator Konkursu opłaci ewentualny podatek dochodowy od osób fizycznych od 

Nagrody Głównej wskazanej w punkcie V powyżej. Zwycięzca obowiązany będzie do 

podania danych osobowych niezbędnych dla celów złożenia stosownej deklaracji 

podatkowej pod rygorem odmowy wydania Nagrody Głównej. 

XVIII. Zwycięzca wskazany za pośrednictwem unikalnego kodu wygenerowanego po 

zakończeniu badania, ma 14 dni na zgłoszenie się do Organizatora w celu odebrania 

Nagrody Głównej. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zachowania pliku PDF z 

odpowiedziami udzielonymi w Ankiecie i unikalnego kodu wygenerowanego po 

zakończeniu badania, aby w przypadku przyznania Nagrody Głównej, jako Zwycięzca 

mógł zostać zweryfikowany przez Organizatora.  

XIX. Wydanie Nagrody Głównej nastąpi poprzez przekazanie szczegółowych informacji 

dotyczących udziału w 21. edycji Konferencji WallStreet  na wskazany przez Zwycięzcę 

adres e-mail, w terminie 30 dni od zgłoszenia się do Organizatora Zwycięzcy i 

przedstawienia pliku PDF z odpowiedziami udzielonymi w Ankiecie oraz unikalnego 

kodu wygenerowanego po zakończeniu badania, pozwalającymi na jego 

zweryfikowanie przez Organizatora.  

XX. W przypadku gdy Organizator nie otrzyma zgłoszenia od Zwycięzcy wskazanego 

unikalnym kodem w ciągu dwudziestu ośmiu (28) dni od dnia ogłoszenia wyników 

Konkursu w sposób, o którym mowa w punkcie XVI, lub Zwycięzca nie będzie w stanie 

odebrać swojej Nagrody Głównej z jakichkolwiek przyczyn, zgłoszenie takiej osoby 

zostanie uznane za nieważne, a Jury Konkursu dokona wyboru innego 

zakwalifikowanego zgłoszenia i dokona wyboru Zwycięzcy w możliwie najkrótszym 

terminie. W tym przypadku postanowienia punktu XV stosuje się odpowiednio. 

XXI. Organizator może zawiesić Konkurs w przypadku zaistnienia przyczyn, za które 



 
 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Z zastrzeżeniem postanowień wyraźnie 

określonych niniejszym Regulaminem, DM BOŚ nie ponosi odpowiedzialności za 

jakiekolwiek koszty lub wydatki poniesione przez Uczestnika.  

XXII. Konkurs oraz niniejszy Regulamin podlegają przepisom prawa polskiego, a wszelkie 

spory (umowne lub pozaumowne) wynikające z niniejszego Konkursu lub Regulaminu 

lub z nimi związane poddawane będą jurysdykcji sądu właściwego.  

XXIII. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane, wyłącznie w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności, listem poleconym wysłanym na adres Organizatora: Dom 

Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 

Warszawa z dopiskiem „Konkurs „Jaki jest Forex?”. Organizator rozpatruje reklamacje 

w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji oraz przekazuje informacje 

zainteresowanemu w terminie 14 dni od dnia powzięcia decyzji. Za przekazanie 

odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego lub 

wiadomości e-mail z odpowiedzią na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji. 

Reklamacje niespełniające powyższych warunków, nie będą rozpatrywane.  

XXIV. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad 

określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) w celach związanych z rozstrzygnięciem Konkursu, 

promocji (marketingu) produktów i usług Organizatora i podmiotów wchodzących w 

skład grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz tworzenia analiz i 

raportów zbiorczych. Administratorem danych osobowych jest Dom Maklerski Banku 

Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 78/80. 

Przewidywanymi odbiorcami danych osobowych mogą być organy administracji 

publicznej, organy nadzoru finansowego, sądy, organy egzekucyjne, w zakresie ich 

uprawnień określonych szczegółowymi przepisami prawa. Uczestnikowi Konkursu 

przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie 

danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich udostępnienia uniemożliwia 

wzięcie udziału w Konkursie.  

XXV. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie w sposób określony w Regulaminie jest 

jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu. 

XXVI. Regulamin obowiązuje od dnia 18 stycznia 2017 r. do dnia zakończenia Konkursu. 

 

 


