
 

 

 

 

 

Regulamin głosowania w Konkursie „Herosi Rynku Kapitałowego” 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych z siedzibą we Wrocławiu (50-560), przy  

ul. Długopolskiej 22, zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy 

Sąd Rejestrowy pod nr KRS: 0000025801 (zwana dalej: „Organizatorem”) jest organizatorem 

konkursu „Herosi Rynku Kapitałowego” (dalej „Konkurs”) oraz głosowania elektronicznego 

prowadzonego w konkursie  „Herosi Rynku Kapitałowego” (dalej „Głosowanie”). 

2. Celem Głosowania jest wyłonienie po jednym zwycięzcy Konkursu z pośród uczestniczących w 

konkursie spółek i dziennikarzy. 

3. Informacje o uczestniczących w Konkursie spółkach i dziennikarzach zostaną zamieszczona na 

stronie internetowej Organizatora www.sii.org.pl. 

4. Głosowanie będzie prowadzone od dnia 19 marca 2015 r. od godz. 00:01 do dnia 26 kwietnia  

2015 r. do godz. 23:59 oraz od 30 marca od godz. 00:01 do 26 kwietnia do godz. 23:59. 

Głosowanie odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza do 

głosowania dostępnego na stronie internetowej Organizatora. Głosy otrzymane po zamknięciu 

głosowania nie będą brane pod uwagę w obliczaniu jego wyniku. 

5. Udział w głosowaniu możliwy jest wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza 

do głosowania dostępnego na stronie internetowej Organizatora. 

6. Pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału w Głosowaniu. Przez 

członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby 

pozostające w stosunku przysposobienia. 

7. W Głosowaniu mogą brać udział osoby pełnoletnie będące obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej 

oraz mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§ 2. 

Warunki udziału w głosowaniu 

1. Aby wziąć udział w Głosowaniu, należy wypełnić formularz do głosowania dostępny na stronie 

internetowej Organizatora, w terminie określonym w par.1 ust. 4. Warunkiem uczestnictwa w 

Głosowaniu jest wypełnienie wszystkich pól formularza do głosowania w Konkursie.  

2. Udział w Głosowaniu jest bezpłatny. 

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


 

 

 

 

 

3. Głosujący mogą tylko jeden raz oddać głosy w Konkursie wypełniając formularz do głosowania. 

4. Poprzez wypełnienie formularza do Głosowania można oddać tylko jeden głos na jedną spółkę i 

jeden głos na jednego dziennikarza. 

5. Przy ustalaniu wyniku Głosowania są uwzględniane wyłącznie głosy oddane zgodnie z niniejszym 

Regulaminem oraz Regulaminem Konkursu na Herosa Rynku Kapitałowego, zarejestrowane w 

systemach Organizatora nie później niż do chwili zakończenia głosowania. 

 

§ 3. 

Obliczanie głosów w Głosowaniu 

1. W wyniku głosowania wyłoniona zostanie jedna spółka, której przyznany zostanie tytuł Herosa 

Rynku Kapitałowego oraz jeden dziennikarz, któremu przyznany zostanie tytuł Herosa Rynku 

Kapitałowego.  

2. W celu zliczenia głosów oddanych w Głosowaniu powołuje się Komisję Konkursową złożoną z 

członków Zarządu Organizatora.  

3. Wyniki działań Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.  

4. Ogłoszenie wyników Głosowania i rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi podczas Konferencji 

WallStreet 19, która odbędzie się w dniach 29 - 31 maja 2015 roku w Karpaczu. Ogłoszenie o 

rozstrzygnięciu Konkursu zostanie zamieszczone w dniu rozstrzygnięcia Konkursu na stronie 

internetowej Organizatora.  

 

§ 4. 

Postępowanie reklamacyjne 

1. Reklamacje związane z głosowaniem mogą być kierowane do Organizatora na adres: 

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, ul. Długopolska 22, 50560 Wrocław, z dopiskiem 

„Konkurs Herosi Rynku Kapitałowego - Reklamacja”. 

2. Reklamacje rozstrzyga Komisja Konkursowa, o której mowa w niniejszym Regulaminie.  

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową nie później niż w terminie 30 

dni od daty otrzymania reklamacji. 

4. Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji drogą elektroniczną na 

adres e-mail wskazany w formularzu do głosowania. 

 

 



 

 

 

 

 

§ 5.  

Publikacja Regulaminu 

Z treścią Regulaminu można się zapoznać w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

www.sii.org.pl.  

 

§ 6.  

Nagrody dla uczestników Głosowania 

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

uczestnictwa w Konferencji WallStreet 19 (w opcji bez zakwaterowania i wyżywienia). Nagrody 

przyznane zostaną osobom, które zagłosują jako 19, 119, 229 osoba. Warunkiem otrzymania 

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

zakończeniu konkursu (po 26 kwietnia 2015 r.). 

2. Ponadto Organizator przewidział nagrody w postaci książki o tematyce giełdowej i kubek z logo 

SII dla użytkowników strony internetowej Organizatora, którzy w dniach od 19 marca 2015 r. do 

25 marca 2015 r., za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej 

Organizatora (sii.org.pl) zgłoszą propozycję kandydatur wśród spółek i dziennikarzy do Konkursu 

„Herosi Rynku Kapitałowego”. Nagrody przyznane zostaną 5, 10 i 50 osobie, która zgłosi 

propozycję kandydatur do Konkursu. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie adresu e-mail. 

Organizator zastrzega sobie prawo wyboru książki, która ma zostać przyznana jako nagroda. 

 

§ 7. 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość nienaliczania na konto bloga głosów, pozyskanych 

poprzez działania niezgodne z regulaminem konkursu, w tym zwłaszcza poprzez wykorzystywanie 

systemów masowych głosowań lub innego rodzaju automatycznych urządzeń i programów 

komputerowych powodujących naliczanie głosów nieoddanych bezpośrednio przez osoby 

fizyczne. 

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez przyznawania 

Nagrody.  

3. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez 

Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu lub naruszenia powszechnie obowiązujących  

 

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


 

 

 

 

 

przepisów prawa lub dobrych, zasad etycznych wykonywania zawodu dziennikarza lub dobrych 

obyczajów spółek notowanych na rynku kapitałowym. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie 

bez podania przyczyny.  

5. We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja Konkursowa. 

6. Wszelkie ewentualne spory związane z przebiegiem niniejszego Konkursu oraz dotyczące 

wyłonienia Zwycięzców będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby 

Stowarzyszenia. 

7. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora. 
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