
  REGULAMIN KONKURSU „FxCuffs 2023” 

 

§ 1 Postanowienia ogólne  

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają warunki i zasady na jakich odbywa się Konkurs. 

2. Organizatorem Konkursu jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w 

Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, 00-517 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze 

przedsiębiorców prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy pod numerem KRS 0000048901, NIP 5261026828 (dalej również jako: „DM BOŚ” lub 

„Organizator”).  

3. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 

2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 2094 r. z późn. zm.).  

4. Za każdym razem, gdy w niniejszym Regulaminie jest mowa o:  

1) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin Konkursu InvestCuffs 2023,  

2) Organizator – rozumie się przez to Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z 

siedzibą w Warszawie,  

3) Konkurs – rozumie się przez to Konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z 

postanowieniami niniejszego Regulaminu, 

4) Uczestnik – rozumie się przez to osobę fizyczna krajową lub zagraniczną, która przystąpiła 

do Konkursu poprzez wypełnienie formularza konkursowego i zaakceptowała wymienione 

w formularzu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz ich nie wycofała. 

5) Konferencja – rozumie się jako Konferencję FxCuffs, która odbędzie się w dniach 24-25 

marca 2023 roku, w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie. 

5. Przed przystąpieniem do konkursu, Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem, dostępnym 

na stoisku Organizatora podczas Konferencji. 

 

§ 2 Uczestnicy  

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu, w Konkursie mogą wziąć udział osoby, 

które zaakceptowały niniejszy Regulamin.  

2. Z udziału w Konkursie wykluczone są:  

1) osoby wchodzące w skład statutowych organów Organizatora oraz pracownicy 

Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób, jak również byli pracownicy 

Organizatora, z którymi Organizator rozwiązał stosunek pracy w okresie ostatnich dwunastu 

miesięcy przed dniem rozpoczęcia Konkursu,  

2) osoby wchodzące w skład statutowych organów Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz 

pracownicy Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz członkowie najbliższej rodziny tych osób,  

3) osoby, które podpisały z Organizatorem umowę zlecenia w zakresie podejmowania przez 

Zleceniobiorcę działań promocyjno – informacyjnych na rzecz Organizatora, 

4) osoby pełniące dla Organizatora funkcję agenta firmy inwestycyjnej.  

3. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje 

jego postanowienia. 

 

§ 3 Zasady Konkursu  

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie może zostać dokonane do dnia 25 marca 2023 r. do godziny 16, 

na stoisku Organizatora, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego podczas Konferencji 

FxCuffs. Zgłoszenie może być dokonane tylko przez osoby pełnoletnie. 



2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu po 3 rzutów rzutką w 2 seriach do wyznaczonego celu 

– specjalnej tarczy. Każdy rzut jest nagradzany liczbą uzyskanych punktów, obliczoną 

automatycznie przez tarczę. 

3. Każdy Uczestnik może złożyć jeden wypełniony formularz zgłoszeniowy.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione przez Uczestnika, spóźnione, nieczytelne, 

zmienione lub źle skierowane formularze zgłoszeniowe.  

5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 25 marca  2023 roku. Oficjalne wyniki konkursu zostaną ogłoszone 

na stoisku DM BOŚ  (organizatora konkursu) 25 marca 2023 o godzinie 18:00 

6. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonieniem zwycięzców Konkursu czuwa 3 

osobowa Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora, w której zasiadają: 

1) Sebastian Zadora, 

2) Arkadiusz Tytoń. 

3) Szczepaniak Jakub 

7. Spośród prawidłowo zgłoszonych i niewykluczonych formularzy zgłoszeniowych, Komisja 

Konkursowa wybierze 5 osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów przyznając nagrody, o 

których mowa w ust. 8 poniżej 

8. Dziesięć osób, które uzyska najwyższą liczbę punktów w konkurencji rzutu rzutką do celu otrzyma 

nagrodę główną – Pakiet Zielony MAX za darmo do końca roku 2023. Osoby, które uzyskają 

miejsca od 11 do 15 otrzymają nagrody pocieszenia w postaci zestawów książek oraz gadżetów 

firmowych.  

9. W przypadku pojawienia się dwóch lub więcej takich samych wyników, które kwalifikują do zdobycia 

15. miejsca w Konkursie, Organizator przeprowadzi dogrywkę polegającą na wykonaniu przez 

uczestników z najwyższym wynikiem serii 3 rzutów rzutką do celu. 

10. W przypadku nieodebrania nagrody przez zwycięzcę Konkursu poinformuje o wygranej 

telefonicznie w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.  

11. Nagrody wskazane w ust. 8 nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.  

12. Organizator pokryje wartość zryczałtowanego podatku w wysokości 10% wartości nagrody 

rzeczowej, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. 1128 z późn. zm.) we własnym zakresie.  

§ 4 Postanowienia końcowe 

1. 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 

przeprowadzony na Konferencji Invest Cuffs – 24-25 marca 2023  r.”. Reklamacje mogą być 

zgłoszone w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu, lecz nie dłuższym niż 30 dni od dnia 

zakończenia terminu trwania Konkursu tj.  roku (liczy się data stempla pocztowego). 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 na adres 

sales@bossa.pl  z odpowiedzią na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji. Reklamacje 

niespełniające powyższych warunków, nie będą rozpatrywane.  

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

ponosi odpowiedzialności.  

3. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec Organizatora oraz osób trzecich w 

przypadku, gdy udział Uczestnika będzie naruszał prawa osób trzecich lub powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa.  

4. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w 

Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1781) 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 
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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.  

Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce 

prywatności dla potencjalnych Klientów DM BOŚ znajdującej się na stronie 

http://bossa.pl/dmbos/dane-osobowe/ oraz na stoisku DM BOŚ. 

5. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie poprzez dostarczenie Formularza zgłoszeniowego jest 

jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu.  

 

 Regulamin Konkursu obowiązuje od 24 marca 2023 r.  
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