Regulamin konkursu „Podaj 3 cechy skutecznego tradera i uzasadnij swój wybór”

§ 1.
Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „Podaj 3 cechy
skutecznego tradera i uzasadnij swój wybór” Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych
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 określenie i uzasadnienie 3 cech skutecznego tradera.

§ 3.
Warunki Uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy pełnoletni obywatel Polski.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
3. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych
i przesyłanie informacji handlowych przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.
§ 4.
Zasady Konkursu
1. Zgłoszenia udziału w Konkursie należy dokonać dodając komentarz pod akapitem dotyczącym
Konkursu na stronie www.sii.org.pl zawierający 3 cechy skutecznego tradera wraz z
uzasadnieniem wyboru cech.
2. Konkurs trwa w dniach 20-26.07.2015 r.

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w Konkursie
na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Poprzez wysłanie zgłoszenia udziału w Konkursie uczestnik Konkursu wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych dane w celu właściwego przeprowadzenia
Konkursu i wykonania zobowiązań z niego wynikających oraz w celu marketingu produktów i
usług administratora danych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U z 2002 r. nr 101 poz. 926, t. jedn. z późn. zm.). Administratorem danych
jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych z siedzibą we Wrocławiu, ul. Długopolska
22, 50-560 Wrocław. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udziału w
Konkursie. Osobom, których dane są zbierane przysługuje prawo do wglądu oraz korekty
swoich danych.

§ 5.
Rozstrzygnięcie Konkursu
1. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu powołuje się Komisję Konkursową złożoną z
członków Zarządu Stowarzyszenia.
2. Wyniki działań Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31 lipca 2015 roku. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu
Konkursu zostanie zamieszczone w dniu rozstrzygnięcia Konkursu na stronie internetowej SII.

§ 6.
Nagroda
1. Wśród komentujących Komisja Konkursowa wybierze 9 laureatów, których odpowiedź na
pytanie: Podaj 3 cechy skutecznego tradera i uzasadnij, będzie najbardziej interesująca.
2. Nagrodami w Konkursie jest 9 książek (po 1 dla każdego z laureatów) ufundowanych przez
księgarnię Maklerska.pl. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom Konkursu w czasie i
miejscu wyznaczonym przez Organizatora.
3. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie Organizatorowi pełnego imienia, nazwiska i
adresu zamieszkania, na który ma być wysłana nagroda.
4. Zwycięzca Konkursu nie może bez uprzedniej zgody Organizatora przenieść prawa do
Nagrody na osobę trzecią.
5. W przypadku, gdy okaże się, że Zwycięzcą Konkursu jest osoba, która nie spełnia warunków

wskazanych w niniejszym regulaminie, osoba ta traci prawo do Nagrody, a Komisja
Konkursowa wyłoni kolejnego Zwycięzcę Konkursu.

§ 7.
Postanowienia Końcowe
1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym warunki i zasady
prowadzenia Konkursu.
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.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne, uszkodzone lub opóźnione
zgłoszenia do Konkursu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub
nieprawdziwych danych skutkujących niemożliwością nawiązania kontaktu lub opóźniających
wręczenie przez Organizatora Nagrody.
6. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą Konkursu przez 7 dni od
daty ogłoszenia wyników Konkursu prawo Zwycięzcy do Nagrody wygasa.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu w każdym
czasie bez podania przyczyny.
8. We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja Konkursowa.
9. Wszelkie ewentualne spory związane z przebiegiem niniejszego Konkursu rozstrzygane będą
przez sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby Stowarzyszenia.
10. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora.

