REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ SII WRAZ Z
HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, z siedzibą we
Wrocławiu (50-560) przy ul. Długopolskiej 22, 50-560 Wrocław, wpisane do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000025801, posiadające numer NIP: 8942573958
2. Udział w Konkursie może wziąć każda osoba, która ukończyła 18 rok życia, zamieszkuje
terytoriom Rzeczpospolitej Polskiej, zwana dalej „Uczestnikiem”.
3. Przedmiotem konkursu jest uzyskanie nagrody głównej w postaci prenumeraty pisma
Harvard Business Review Polska oraz nagrody dodatkowej w postaci zniżki na zakupu
pakietu uczestnictwa w organizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Konferencji WallStreet 20, która odbywa się w dniach od 3 do 5 czerwca br., na terenie
Hotelu Gołębiewski w Karpaczu (dalej „Konferencja WallStreet 20”).
4. Obszarem przeprowadzenia konkursu jest Rzeczpospolita Polska.
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:
1. Konkurs trwa od 24 marca do 7 kwietnia 2016 r.
2. Aby wziąć udział w konkursie należy:
a. dokonać rejestracji uczestnictwa w Konferencji WallStreet 20 organizowanej przez
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w dniach 3 – 5 czerwca 2016 r. w
Karpaczu w Hotelu Gołębiewski (dalej „Konferencja WallStreet20”)
b. zgłosić udział w Konkursie przesyłając na adres biuro@sii.org.pl wiadomość zawierającą
dane osobowe uczestnika konkursu (imię, nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu,
adres e-mail) oraz informację o rodzaju wykupionego przez uczestnika konkursu pakietu
na udział w Konferencji WallStreet20.
c. odpowiedzieć szczegółowo na pytanie wraz z uzasadnieniem: Jakie działania powinny
podjąć odpowiednie instytucje decydujące o kształcie i funkcjonowaniu rynku

kapitałowego w Polsce, aby zachęcić inwestorów indywidualnych to aktywniejszego
na nim funkcjonowania? Wymagane jest kilkuzdaniowe uzasadnienie.
3. Spośród wszystkich osób, które opłacą udział w konferencji WallStreet i odpowiedzą na
zadane pytanie, wybrane zostaną trzy najciekawsze odpowiedzi, których autorzy otrzymają
prenumeratę pisma Harvard Business Review Polska obejmującą dostęp elektroniczny oraz
10 kolejnych numerów magazynu. Na podstawie wskazanych odpowiedzi zostanie także
przygotowany specjalny artykuł, który zostanie opublikowany na stronie internetowej SII.
4. Informacja o wygranej zostanie przekazana do 14 kwietnia 2016 r. Zwycięzcy Konkursu
otrzymają zawiadomienie o wygranej drogą elektroniczną na adres e-mail podany w
formularzu rejestracyjnym.
5. Dodatkowo każdy Uczestnik Konkursu, który zdecyduje się na udział w Konferencji
WallStreet20 zakupując pakiet Silver lub Gold otrzyma dodatkowy rabat w wysokości 100
złotych dla wybranego pakietu uczestnictwa. Aby otrzymać rabat należy przesłać na adres
biuro@sii.org.pl stosowną wiadomość, zawierającą takie informacje jak: rodzaj wybranego
pakietu oraz dane osoby, która weźmie udział w konferencji oraz oczywiście odpowiedzieć
na pytanie konkursowe. Dodatkowo obie osoby zobligowane są do tego, by swój udział
zgłosić poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.wallstreet.org.pl. Rabat
udzielony zostanie automatycznie po wpisaniu kodu WS20HBRP, jednak odbędzie się to
dopiero po weryfikacji poprawności udzielonej w konkursie odpowiedzi na pytanie.
6. Celem wyłonienia zwycięzców Konkursu powołuje się Komisję Konkursową, w skład której
wchodzą wszyscy członkowie Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.
Komisja Konkursowa dokona wyboru trzech najciekawszych odpowiedzi. Komisja
Konkursowa sporządza pisemny protokół z czynności wyłonienia zwycięzców Konkursu.
7. Komisja Konkursowa może uznać, że nadesłana odpowiedź nie spełnia wymagań udziału w
Konkursie, w szczególności, gdy stanowi ona plagiat czyjegoś wcześniej wyrażonego
stanowiska, jej treść narusza powszechnie przyjęte obyczaje, zawiera sformułowania
sprzeczne z prawem, sformułowana jest w sposób niezrozumiały dla przeciętnego
odbiorcy, nie zawiera wskazania działań lub ich uzasadnienia, ograniczona jest do
lapidarnego wyrażenia stanowiska jej autora (np. w postaci równoważnika zdania). W
sporządzonym protokole Komisja Konkursowa wskazuje również, które odpowiedzi nie
zostały zakwalifikowane do konkursu oraz uzasadnia decyzję o ich wykluczeniu.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów danych
osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji uczestnictwa w Konkursie.
Podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, jednakże brak
zgody na przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uniemożliwia
uczestnictwo w Konkursie.
2. Dane osobowe przetwarzane są przez Organizatora, tj.:
-

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych z siedzibą we Wrocławiu (50-560) przy ul.
Długopolskiej 22, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025801,
NIP: 894-257-39-58, REGON: 932116787,

A także przez fundatora głównej nagrody:
-

ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., NIP: 585-10-72-522, al.
Niepodległości 18, 02-653 Warszawa

-

z których każdy jest administratorem danych.

3. Organizatorzy mogą przetwarzać m.in. następujące dane osobowe Uczestnika Konkursu:
- nazwisko i imiona,
- adres zamieszkania lub pobytu,
- adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu,
- adres poczty elektronicznej,
- numer telefonu.
4. Organizator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną,
zawierania z Uczestnikiem Konkursu i wykonywania umów dotyczących uczestnictwa w
Konkursie, nagród przewidzianych w Konkursie oraz w celach marketingowych, w tym w
szczególności w celu przesyłania Uczestnikowi Konkursu informacji handlowych drogą
elektroniczną.
5. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich
poprawiania i usunięcia.
6. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są jego
autentycznymi danymi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy 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. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Organizatora www.sii.org.pl oraz w siedzibie
znajdującej się pod adresem przy ul. Długopolskiej 22, 50-560 Wrocław.
3. Reklamacja dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu należy zgłaszać drogą e-mail na
adres biuro@sii.org.pl nie później niż do 14 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.
O dacie przyjęcia zgłoszenia decydować będzie godzina odnotowana przez serwer.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia bądź też wydłużenia czasu trwania
Konkursu. O skróceniu lub wydłużeniu czasu trwania Konkursu Organizatorzy poinformują
na stronie internetowej www.sii.org.pl
5. Obowiązująca wersja Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora Konkursu: ul.
Długopolska 22, 50-560 Wrocław oraz na stronie internetowej Organizatora
6. Nagroda w Konkursie w postaci rabatu na zakup pakietu uziału w Konferencji WallStreet20
nie łączy się z innymi promocjami, których organizatorem jest Stowarzyszenie Inwestorów
Indywidualnych z siedzibą we Wrocławiu.
7. Organizatorzy mogą wykluczyć Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie w przypadku
naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu lub naruszenia
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu w
każdym czasie bez podania przyczyny.

