
 

 

 

 

 

Regulamin  konkursu „Herosi Rynku Kapitałowego” 2015 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „Herosi Rynku 

Kapitałowego”, zwanego dalej Konkursem.  

2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych z siedzibą we 

Wrocławiu, przy ul. Długopolskiej 22 (kod pocztowy: 50-560, Wrocław), zwanego dalej „SII”,  

„Stowarzyszeniem” lub „Organizatorem”.  

3. 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.) 

 

§ 2.  

Przedmiot Konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie spółki i dziennikarza, którym przyznany zostanie przez 

Organizatora Konkursu tytuł „Herosa Rynku Kapitałowego”. 

2. Podmioty, którym przyznany zostanie tytuł „Herosa Rynku Kapitałowego” wybrane zostaną w 

drodze głosowania przez Uczestników Konkursu. 

3. Uprawnionymi do oddania głosu w Konkursie są osoby pełnoletnie będące obywatelami 

Rzeczpospolitej Polskiej i mające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (dalej 

„Uprawniony do głosowania”). 

4. Każdy Uprawniony do głosowania może oddać w Konkursie jeden głos na spółkę i jeden głos na 

dziennikarza. 

5. Kryteriami, którymi powinni kierować się Uprawnieni do głosowania przy oddawaniu głosu są: 

a) w przypadku spółki – wysoki poziom komunikacji z inwestorami indywidualnymi,  

b) w przypadku dziennikarza – przyczynianie się do wzrostu wiedzy o rynku kapitałowym bądź 

działanie na rzecz zwiększenia jego przejrzystości.  

 

§ 3. 

Uczestnictwo w Konkursie 

1. Konkurs skierowany jest do spółek akcyjnych, których, których akcje na dzień 19 marca 2015 roku 

znajdują się w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA lub na rynku  



 

 

 

 

 

NewConnect oraz do dziennikarzy prasowych radiowych i telewizyjnych, zajmujących się w 

swojej pracy tematyką rynku kapitałowego, będących polskimi rezydentami podatkowymi  w 

rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

2. Uczestnictwo w konkursie nie wymaga zgłoszenia. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

3. Listę spółek oraz dziennikarzy Organizator umieści na swojej stronie internetowej 

(www.sii.org.pl) . 

 

§ 4. 

Zasady wyłonienia nominatów i laureatów 

1. Głosowanie na kandydatów do tytułu „Herosa Rynku Kapitałowego” odbywa się poprzez 

formularz konkursowy zamieszczony na stronie internetowej Organizatora. Każdy Uprawniony do 

głosowania może oddać głos na jedną spółkę i jednego dziennikarza spośród podanych na 

stronie.  

2. Tytuł Herosa Rynku Kapitałowego przyznany zostanie jednej spółce, która podczas głosowania 

uzyska największą liczbę głosów z pośród wszystkich uczestniczących w Konkursie spółek i 

jednemu dziennikarzowi, który podczas głosowania uzyska największą liczbę głosów z pośród 

wszystkich uczestniczących w Konkursie dziennikarzy. 

 

§ 5. 

Rozstrzygnięcie Konkursu 

1. W celu zliczenia głosów i wyłonienia zwycięzców Konkursu powołuje się Komisję Konkursową 

złożoną z członków Zarządu Organizatora.  

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

3. 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.  

 

§ 6. 

Nagrody 

1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają statuetki „Heros Rynku” i będą mieli prawo posługiwać się 

tytułem laureata we wszelkich materiałach informacyjnych i reklamowych.  

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

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


 

 

 

 

 

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

 

§ 7.  

Terminy Konkursu 

1. Głosowanie w Konkursie rozpoczyna się z dniem 30 marca 2015 roku i trwa do dnia 26 kwietnia 

2015 roku (do godziny 23:59).  

2. Zasady Głosowania w Konkursie określa Regulamin głosowania w konkursie „Herosi Rynku 

Kapitałowego”. 

3. 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 (warunkiem udziału w losowaniu 

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

zakończeniu konkursu (po 26 kwietnia 2015 r.). 

 

§ 8. 

Preeliminacje do Konkursu 

Użytkownicy strony www.sii.org.pl mogą zgłaszać kandydatury dziennikarzy i spółek do Konkursu 

„Heros Rynku Kapitałowego” w dniach 19-25 marca 2015 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego 

dostępnego na stronie internetowej Organizatora (www.sii.org.pl).  

 

§ 9.  

Postanowienia Końcowe 

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

Nagrody.  

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

Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu lub naruszenia powszechnie obowiązujących 

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

obyczajów spółek notowanych na rynku kapitałowym. 

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

bez podania przyczyny.  

4. We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja Konkursowa. 

 

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


 

 

 

 

 

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

wyłonienia Zwycięzców będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby 

Stowarzyszenia. 

6. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYNIKI KONKURSU 

4. 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.  

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

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

 

TERMINY 

1. Konkurs rozpoczyna się 5 marca 2015 roku i trwa do 19 kwietnia 2015 roku (do godziny 23:59).  

2. Konkurs zakończony zostanie ogłoszeniem werdyktu podczas Konferencji WallStreet 19, która 

odbędzie się w dniach 29 - 31 maja 2015 roku w Karpaczu. 

3. 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 (warunkiem udziału w losowaniu 

http://www.sii.org.pl/8304/edukacja-i-analizy/wallstreet/konferencja-wallstreet-19.html#ak8304


 

 

nagród jest 

podanie 

adresu e-

mail). Nagrodzone osoby zostaną powiadomione o wygranej po zakończeniu konkursu (po 19 

kwietnia 2015 r.). 

 

PREELIMINACJE DO KONKURSU 

Użytkownicy strony www.sii.org.pl mogą zgłaszać kandydatury dziennikarzy i spółek do plebiscytu 

„Heros Rynku Kapitałowego” w dniach 9-15 marca za pomocą formularza zgłoszeniowego. 5, 10 i 50 

osoba, która prześle propozycje i zostawi adres email otrzyma od nas książkę o tematyce giełdowej i 

kubek SII. 

 

 

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

