
 

 

 

 

Regulamin konkursu „Herosi Rynku Kapitałowego” 2014 

 

ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych z siedzibą przy ul. 

Długopolskiej 22 we Wrocławiu, zwane dalej SII.   

 

CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest wyłonienie spółki i dziennikarza godnego określenia mianem „Herosa Rynku 

Kapitałowego”. Kryterium wyboru spółki jest wysoki poziom komunikacji z inwestorami 

indywidualnymi, natomiast kryterium wyboru dziennikarza jest przyczynianie się do wzrostu wiedzy  

o rynku kapitałowym bądź działanie na rzecz zwiększenia jego przejrzystości.  

 

UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

Konkurs skierowany jest do spółek polskich i zagranicznych, których akcje w dniu 25 marca 2014 roku 

notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, w tym na rynku NewConnect. 

Spółki zagraniczne rozumiane są jako spółki z siedzibą poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

Używając określenia dziennikarz Organizator konkursu miał na myśli dziennikarzy radiowych, 

telewizyjnych i prasowych poruszających w swojej pracy tematykę rynku kapitałowego.  

  

ZASADY WYŁONIENIA NOMINATÓW I LAUREATÓW 

1. Uczestnictwo w konkursie nie wymaga zgłoszenia.  

2. Listę spółek oraz dziennikarzy Organizator umieści na stronie internetowej SII (www.sii.org.pl).  

3. Oceny dokonują inwestorzy indywidualni poprzez oddanie głosu w formularzu konkursowym 

zamieszczonym na stronie internetowej SII. Każdy z uczestników głosowania wybierać będzie jedną 

spółkę i jednego dziennikarza spośród podanych na stronie. Na podstawie oddanych głosów zostanie 

wyłoniony laureat konkursu w kategorii spółka i dziennikarz, którzy uzyskali największą liczbę głosów 

w swojej kategorii. 

 

WYNIKI KONKURSU 

1. Zdobywcy pierwszych miejsc w każdej z kategorii konkursowych otrzymają Statuetki „Heros rynku”  

i będą mieli prawo posługiwać się tytułem laureata we wszelkich materiałach informacyjnych  

i reklamowych.  

http://www.sii.org.pl/


 

 

 

 

 

2. Z zastrzeżeniem pkt. 1, nie przewiduje się nagród o charakterze finansowym lub rzeczowym.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród indywidualnych lub wyróżnień.   

 

TERMINY 

1. Konkurs rozpoczyna się 25 marca 2014 roku o godzinie 12:00 i trwa do 18 maja 2014 roku (do 

godziny 23:59).  

2. Konkurs zakończony zostanie ogłoszeniem werdyktu podczas Konferencji WallStreet 18, która 

odbędzie się w dniach 6-8 czerwca 2014 roku w Karpaczu. 

3. Za wzięcie udziału w głosowaniu Organizator przewidział nagrody w postaci darmowego 

uczestnictwa w Konferencji WallStreet 18 (w opcji bez zakwaterowania i wyżywienia). Nagrody 

przyznane zostaną osobom, które zagłosują jako 18, 118, 228 (warunkiem udziału w losowaniu 

nagród jest podanie adresu e-mail). Nagrodzone osoby zostaną powiadomione o wygranej po 

zakończeniu konkursu (po 18 maja 2014 r.). 

 

 


