
Regulamin konkursu „Herosi Rynku Kapitałowego 2019”  

§ 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. Świt 79D, 52-225 Wrocław, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej, zwane 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 jednej spółki, której akcje notowane są na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie lub na rynku NewConnect, jednej osoby (dziennikarza), 
jednej osoby (blogera), jednego podmiotu w kategorii Edukator Giełdowy, która poprzez 
całokształt swoje działalności przyczyniła się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego lub 
działając na rzecz zwiększenia jego przejrzystości oraz jednego podmiotu w kategorii 
Popularyzator idei oszczędzania długoterminowego – któremu przyznany zostanie przez 
Organizatora Konkursu tytuł „Herosa Rynku Kapitałowego”. 

2. Podmioty, którym przyznany zostanie tytuł „Herosa Rynku Kapitałowego” wybrane zostaną 
przez użytkowników należącego do Organizatora serwisu internetowego www.sii.org.pl 
w drodze głosowania drogą elektroniczną poprzez formularz do głosowania udostępniony 
w serwisie internetowym Organizatora. 

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”), będące użytkownikami serwisu internetowego 
Organizatora znajdującego się pod adresem internetowym www.sii.org.pl 

4. Każdy uprawniony do głosowania może oddać w Konkursie jeden głos na spółkę, jeden głos na 
dziennikarza, jeden głos na blogera i jeden głos na podmiot w kategorii Edukator Giełdowy , o 
której mowa w § 2 ust. 1 regulaminu. 

§ 3. 
Lista kandydatów w Konkursie 

1. Zwycięzcy i laureaci Konkursu zostaną wyłonieni spośród spółek akcyjnych, których akcje na 
dzień 31 marca 2019 roku znajdują się w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A., spośród dziennikarzy ekonomicznych, zajmujących się w swojej pracy 
tematyką rynku kapitałowego, spośród blogerów giełdowych, spośród podmiotów działających 
na rzecz edukacji ekonomicznej oraz spośród podmiotów działających na rzecz popularyzacji 
długoterminowego oszczędzania z wykorzystaniem instrumentów rynku kapitałowego. 

2. Listę podmiotów (spółek, dziennikarzy oraz innych osób, o których mowa w ustępie powyżej) 
na które będzie można oddać swój głos w Konkursie Organizator umieści na swojej stronie 
internetowej: www.sii.org.pl 

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


§ 4. 
Zasady głosowania w Konkursie 

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, jednego dziennikarza, jednego blogera i jeden 
podmiot, o których mowa w § 2 ust. 1 regulaminu spośród podanych na stronie internetowej. 

2. Kryteriami, którymi należy się kierować przy oddawaniu głosu na podmiot, który ma otrzymać 
tytuł „Herosa Rynku Kapitałowego” są: a) w przypadku spółki – wysoki poziom komunikacji z 
inwestorami indywidualnymi, b) w przypadku dziennikarza lub innej osoby, o której mowa w § 
2 ust. 1 regulaminu Konkursu – przyczynianie się do wzrostu wiedzy o rynku kapitałowym 
bądź działanie na rzecz zwiększenia jego przejrzystości, c) w przypadku blogera – promowania 
inwestowania na giełdzie jako miejsce świadomego i odpowiedzialnego pomnażania kapitału d) 
w przypadku podmiotu nominowanego w kategorii Edukator Giełdowy – przyczynianie się do 
edukacji giełdowych inwestorów indywidualnych e) Popularyzator idei oszczędzania 
długoterminowego – przyczynianie się do podnoszenia świadomości w zakresie konieczności 
budowania oszczędności długoterminowych w szczególności oszczędności emerytalnych 

3. Głosowanie w Konkursie rozpoczyna się z dniem 10 kwietnia 2019 roku i trwa do dnia 13 maja 
2019 roku (do godziny 23:59). 

4. Aby wziąć udział w głosowaniu należy wypełnić formularz do głosowania dostępny na stronie 
internetowej Organizatora www.sii.org.pl w terminie określonym w § 4 ust. 3. Warunkiem 
uczestnictwa w głosowaniu jest wypełnienie wszystkich pól formularza. Głosy otrzymane przed 
otwarciem głosowania lub po jego zamknięciu nie będą brane pod uwagę w obliczaniu jego 
wyniku. 

5. Pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału w głosowaniu w 
Konkursie. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 
małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

6. Udział w głosowaniu jest bezpłatny. 
7. Głosuje się poprzez wypełnienie formularza do głosowania, w którym wskazuje się jedną 

spółkę oraz jednego dziennikarza lub inną osobę, o której mowa w § 2 ust. 1 regulaminu, 
zgodnie z instrukcją zamieszczoną w formularzu do głosowania. 

§ 5. 
Rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Tytuł Herosa Rynku Kapitałowego przyznany zostanie jednej spółce, która podczas głosowania 
uzyska największą liczbę głosów spośród wszystkich uczestniczących w Konkursie spółek, 
jednemu dziennikarzowi, jednemu blogerowi i jednemu podmiotowi o których mowa w § 2 ust. 
1 Regulaminu, która podczas głosowania uzyska największą liczbę głosów spośród wszystkich 
uczestniczących w Konkursie. 

2. W celu zliczenia głosów i wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz przyznania tytułu „Herosa 
Rynku Kapitałowego” 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 na Herosa Rynku Kapitałowego oraz rozstrzygnięcie 

Konkursu nastąpi podczas Konferencji WallStreet 23, organizowanej przez Stowarzyszenie 



Inwestorów Indywidualnych, która odbędzie się w dniach 31 maja – 2 czerwca 2019 r. w 
Hotelu Gołębiewski, w Karpaczu. 

§ 6. 
Nagrody dla uczestników głosowania 

Dla wszystkich osób, które wezmą udział w głosowaniu w Konkursie na Herosa Rynku 
Kapitałowego Organizator przewidział nagrody w postaci 100 zł zniżki na uczestnictwo w 
Konferencji WallStreet 23 przy zakupie Pakietu SILVER oraz Pakietu GOLD. Zniżki na Pakiety 
Silver oraz Gold nie łączą się z innymi promocjami. 

§ 7. 
Postępowanie reklamacyjne 

1. Reklamacje związane z głosowaniem w Konkursie na Herosa Rynku Kapitałowego mogą być 
kierowane w formie pisemnej do Organizatora przez osoby uczestniczące w głosowaniu na 
adres: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, ul. Świt 79D, 52-225 Wrocław z dopiskiem 
„Konkurs Herosi Rynku Kapitałowego – Reklamacja”. 

2. Reklamacje rozstrzyga Komisja Konkursowa, o której mowa w niniejszym regulaminie. 
Złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania 
reklamacji. 

3. Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji drogą elektroniczną na 
adres e-mail wskazany w formularzu do głosowania. 

§ 8. 
Przetwarzanie danych osobowych 

1. Osoba biorąca udział w głosowaniu w Konkursie na Herosa Rynku Kapitałowego (dalej 
„Głosujący”) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych 
podanych przez niego w procesie oddawania głosów w Konkursie. Podanie danych osobowych 
przez Głosującego jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez 
Organizatorów danych osobowych uniemożliwia oddanie głosu w Konkursie. 

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Organizatora, tj.: Stowarzyszenie Inwestorów 
Indywidualnych z siedzibą we Wrocławiu (52-225) przy ul. Świt 79D, 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, który jest 
administratorem danych. 

3. Organizator może przetwarzać następujące dane osobowe Głosującego: nazwisko i imiona, 
adres poczty elektronicznej. 

4. Organizator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, 
zawierania z Głosującym i wykonywania umów dotyczących uczestnictwa w Konkursie, 
nagród przewidzianych w Konkursie oraz w celach marketingowych, w tym w szczególności w 
celu przesyłania Głosującemu informacji handlowych drogą elektroniczną. 

5. Głosujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i 
usunięcia. 

6. Głosujący oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są jego autentycznymi danymi. 



§ 9. 
Postanowienia Końcowe 

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

2. Organizator zastrzega sobie możliwość nienaliczania na konto podmiotu ubiegającego się o 
tytuł Herosa Rynku Kapitałowego głosów pozyskanych poprzez działania niezgodne z 
regulaminem Konkursu lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zwłaszcza 
poprzez wykorzystywanie systemów masowych głosowań lub innego rodzaju automatycznych 
urządzeń i programów komputerowych powodujących naliczanie głosów nieoddanych 
bezpośrednio przez osoby fizyczne. 

3. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez 
niego postanowień niniejszego regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
zasad współżycia społecznego (w tym 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 rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo według 
siedziby Stowarzyszenia. 

7. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora: www.sii.org.pl 
 


