
REGULAMIN KONKURSU „PARKIET FUTURES 2010" 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs pod nazwą „Parkiet Futures 2010”, zwany dalej "Konkursem'', organizowany jest na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Przedmiotem Konkursu jest inwestowanie rzeczywistych pieniędzy w kontrakty terminowe na indeks 
WIG20 notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA (dalej „Giełda”). 

3. Celem Konkursu jest popularyzacja inwestowania w kontrakty terminowe notowane na Giełdzie. 

§ 2 
ORGANIZATOR I PARTNERZY 

1. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą Presspublica Sp. z o. o., wydawca Gazety Giełdy 
PARKIET oraz właściciel portalu parkiet.com, z siedzibą przy ul. Prostej 51 w Warszawie, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000134482, 
zwana dalej "Organizatorem". 

2. Partnerem strategicznym i organizacyjnym Konkursu jest Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z 
siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 47/49, zwany dalej „DI BRE”. 

§ 3 
UCZESTNICY KONKURSU 

1. Z zastrzeŜeniem ust. 2 w Konkursie moŜe wziąć udział kaŜda osoba fizyczna, posiadająca pełną 
zdolność do czynności prawnych. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału: 

- członkowie władz oraz osoby zatrudnione przez Organizatora lub DI BRE, a takŜe najbliŜsi 
tych osób, 

- inne osoby, których praca zawodowa lub działalność gospodarcza związana jest z 
inwestowaniem w instrumenty finansowe notowane na Giełdzie a takŜe najbliŜsi tych osób. 

3. Przez najbliŜszych, o których mowa w ust. 2, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 
małŜonków, rodziców małŜonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz w stałym 
stosunku gospodarczym (w szczególności konkubentów). 

§ 4 
KALENDARZ KONKURSU 

1. Pierwszym dniem Konkursu jest 25 października 2010 r. 

2. Ostatnim dniem Konkursu jest 19 listopada 2010 r. 

3. Konkurs będzie trwał do 19 listopada 2010 r. (włącznie), we wszystkie dni, w których odbywają się 
sesje na Giełdzie. 

4. Wyniki Konkursu oraz termin, miejsce i sposób wręczania nagród ogłosi Komisja Konkursowa na 
łamach Gazety Giełdy PARKIET. O ile Komisja Konkursowa nie postanowi inaczej, wyniki konkursu 
zostaną ogłoszone w dniu 23 listopada 2010 r. W przypadku zmiany terminu ogłoszenia wyników przez 
Komisję Konkursową nie moŜe on być wyznaczony później niŜ 3 (trzy) miesiące po dniu zakończenia 
Konkursu. 

§ 5 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 



1. Przystąpienie do Konkursu moŜe nastąpić w okresie od 11  października 2010 r. do 18 listopada 2010 
r. włącznie. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez: 

a) wypełnienie, podpisanie i złoŜenie w DI BRE formularza zgłoszeniowego dostępnego w 
Punktach Obsługi Klienta DI BRE oraz na stronach internetowych Organizatora i DI BRE, oraz 

b) wpłacenie (przelewem lub w kasach DI BRE) do 18 listopada 2010 r. na Rachunek Konkursowy 
kwoty nie niŜszej niŜ 10 000 zł i nie wyŜszej niŜ 100 000 zł oraz bezzwrotnej opłaty rejestracyjnej 
w wysokości 39 zł, która będzie pobrana z Rachunku Konkursowego bez odrębnej dyspozycji 
Zawodnika, 

przy czym obowiązywać muszą zawarte z DI BRE: 

- umowa świadczenia usług brokerskich i prowadzenia rachunku inwestycyjnego w ramach 
Konkursu Parkiet Futures, zgodna z wzorem obowiązującym w DI BRE, na podstawie której DI 
BRE prowadzić będzie rachunek zwany dalej „Rachunkiem Konkursowym”, oraz 

- umowa w zakresie pośrednictwa w obrocie derywatami. 

2. Zawodnikiem Konkursu zostaje kaŜda osoba, która spełni wymagania określone w ust. 1. 

3. Liczba Zawodników jest nieograniczona. 

§ 6 
ZASADY KONKURSU 

1. W ramach Konkursu Zawodnik moŜe dokonywać inwestycji wyłącznie w ramach jednego rachunku 
inwestycyjnego i jednego portfela, a przedmiotem inwestycji mogą być wyłącznie kontrakty terminowe 
notowane na Giełdzie, których instrumentem bazowym jest indeks WIG20, wskazane w ust.3. 

2. Zawarcie na Rachunku Konkursowym transakcji, której przedmiotem jest inny instrument niŜ wskazany 
w ust.3 powoduje wykluczenie Zawodnika z Konkursu. 

3. Przedmiotem inwestycji mogą być wyłącznie kontrakty terminowe na indeks WIG20 serii FW20Z10. 

4. Składanie zleceń odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie prowadzenia rachunków 
inwestycyjnych oraz świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym obowiązującym w DI 
BRE, z uwzględnieniem postanowień umów, na podstawie których prowadzone są poszczególne 
Rachunki Konkursowe, z zastrzeŜeniem ust.5 - 7. 

5. DI BRE zapewnia wszystkim Zawodnikom jednakowe zasady i warunki korzystania z usług maklerskich 
w okresie trwania Konkursu, w tym w szczególności: 

a) bezpłatne prowadzenie Rachunku Konkursowego, 

b) notowania giełdowe w czasie rzeczywistym – bezpłatna jedna oferta; dostęp do większej ilości 
ofert na podstawie odpowiedniego wniosku, za opłatą zgodnie z obowiązującą Taryfą Opłat i 
Prowizji, 

c) jednakowe stawki prowizji maklerskich w wysokości 6 zł za kaŜdy zawarty kontrakt terminowy. 

6. Nie jest dopuszczalne składanie zleceń ani innych dyspozycji przez pełnomocników, z wyłączeniem 
moŜliwości składania zleceń przez DI BRE, zgodnie z postanowieniami umów dotyczących 
świadczenia usług brokerskich. 

7. Zawodnicy mogą składać zlecenia: 

a) telefonicznie lub poprzez Internet – z zastrzeŜeniem odpowiednich postanowień umów, na 
podstawie których prowadzone są Rachunki Konkursowe, lub 

b) osobiście – w Punktach Obsługi Klienta DI BRE. 

8. Zawodnik rozpoczyna udział w Konkursie z wpłaconą na Rachunek Konkursowy Kwotą Startową, nie 
niŜszą niŜ 10 000 zł i nie wyŜszą niŜ 100 000 zł. W trakcie uczestniczenia w Konkursie moŜliwe jest 



dokonywanie wpłat na Rachunek Konkursowy, przy czym wpłata moŜe być dokonana w takiej 
wysokości, aby w jej wyniku stan środków na Rachunku Konkursowym nie przekroczył kwoty 100 000 
zł, pod rygorem wykluczenia Zawodnika z Konkursu. Wynik osiągnięty w dniu dokonania jakiejkolwiek 
wpłaty na Rachunek Konkursowy (w tym takŜe wpłaty dokonanej w celu spełnienia obowiązku 
uzupełnienia depozytu zabezpieczającego) nie jest uwzględniany w Ŝadnym rankingu w ramach 
Konkursu. 

9. Z zastrzeŜeniem ust. 10 Zawodnicy: 

- którzy dokonali wpłaty opłaty rejestracyjnej oraz na których Rachunkach Konkursowych Kwota 
Startowa znajdować się będzie w dniu 24 października 2010 roku, rozpoczynają udział w Konkursie z 
dniem 25 października 2010 roku, 

 - na których Rachunki Konkursowe Kwota Startowa oraz opłata rejestracyjna wpłyną po dniu 24 
października 2010 roku, ale nie później niŜ dnia 18 listopada 2010 roku rozpoczynają udział w 
Konkursie w następnym dniu roboczym po dniu wpływu Kwoty Startowej i opłaty rejestracyjnej na 
Rachunek Konkursowy. 

Osoby, na których rachunki Kwota Startowa lub opłata rejestracyjna nie wpłyną do dnia 18 listopada 
2010 roku, nie uczestniczą w Konkursie. 

10. Warunkiem startu w Konkursie jest: 

- nie posiadanie przez Klienta na Rachunku Konkursowym o godzinie 0.00 w dniu rozpoczęcia udziału 
w Konkursie jakichkolwiek instrumentów finansowych oraz jakichkolwiek aktywnych zleceń; składanie 
zleceń w ramach Konkursu moŜliwe jest najwcześniej o godzinie 0.00 w dniu rozpoczęcia udziału w 
Konkursie, oraz 

- posiadanie wyłącznie jednego, aktywnego portfela w ramach Rachunku Konkursowego. 

11. Zadaniem Zawodników jest osiągnięcie jak najwyŜszej dziennej stopy zwrotu w trakcie trwania 
Konkursu. Dzienna stopa zwrotu jest wyliczana zgodnie z §8 ust. 4. 

12. Wszelkie środki oraz instrumenty finansowe znajdujące się na Rachunku Konkursowym Zawodnika a 
takŜe uzyskane z nich dochody, są własnością Zawodnika. Zawodnik zobowiązany jest do uzupełniania 
depozytu zabezpieczającego do godz. 24.00 w dniu, w którym wystąpił spadek depozytu 
zabezpieczającego poniŜej wartości wymaganej. W przypadku nie uzupełnienia depozytu w 
powyŜszym terminie (w tym takŜe w przypadku uzupełnienia depozytu, jednak po tym terminie) DI BRE 
moŜe zamknąć wybrane przez siebie otwarte pozycje Zawodnika. Przez moment uzupełnienia 
depozytu rozumie się moment wpływu środków na Rachunek Konkursowy Zawodnika. W przypadku 
braku uzupełnienia depozytu zabezpieczającego do wartości wymaganej do godz. 24.00 w dniu, w 
którym wystąpił spadek depozytu zabezpieczającego poniŜej wartości wymaganej, wynik uzyskany 
przez Zawodnika w następnym dniu Konkursu nie jest uwzględniany w rankingach, o których mowa w 
§8 ust. 1 i w §8 ust. 2. 

13. Po rozpoczęciu przez Zawodnika udziału Konkursu wypłacenie przed dniem 20 listopada 2010 roku 
części lub całości środków lub złoŜenie przed dniem 20 listopada 2010 roku dyspozycji transferu 
instrumentów finansowych znajdujących się na Rachunku Konkursowym oznacza rezygnację 
Zawodnika z udziału w Konkursie i powoduje wykluczenie Zawodnika z Konkursu. 

14. W przypadku, gdy operacje, w tym transakcje dokonywane przez Zawodnika, są niezgodne z 
niniejszym Regulaminem lub gdy Zawodnik działa niezgodnie z przepisami prawa, w tym w 
szczególności niezgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, 
Zawodnik w drodze decyzji Komisji Konkursowej zostanie wykluczony z Konkursu. Decyzje Komisji 
Konkursowej dotyczące wykluczenia Zawodnika mają charakter ostateczny. 

15. Zawodnik moŜe zrezygnować z udziału w Konkursie składając odpowiednie pisemne oświadczenie w 
DI BRE. 



16. Zawodnik, który zrezygnował lub został wykluczony z Konkursu nie moŜe ponownie do niego 
przystąpić. 

§ 7 
INFORMACJE O PRZEBIEGU KONKURSU 

1. KaŜdy Zawodnik występuje w Konkursie pod pseudonimem. DI BRE moŜe zmienić określony przez 
Zawodnika pseudonim, dodając do niego dodatkowe znaki, w szczególności w przypadku, gdy 
określony przez tego Zawodnika pseudonim został określony przez innego Zawodnika. Dane osobowe 
kaŜdego Zawodnika są chronione zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 
1997 roku i pozostają wyłącznie do dyspozycji Organizatora i DI BRE, z zastrzeŜeniem ust. 2-5. 

2. DI BRE ma prawo przekazywania Organizatorowi danych osobowych wszystkich Zawodników, w tym 
w szczególności Zawodników, którzy w jakimkolwiek rankingu Konkursu zajmą miejsca, dla których 
przewidziane są nagrody, a takŜe przekazywania Organizatorowi informacji o Wartości Aktywów na 
Rachunkach Konkursowych poszczególnych Zawodników oraz historii Rachunków Konkursowych (w 
szczególności historii zawartych transakcji), na co kaŜdy Zawodnik przystępując do Konkursu wyraŜa 
zgodę i do czego upowaŜnia DI BRE. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do podawania i publikowania danych osobowych laureatów 
wszystkich nagród oraz Zawodników, którzy w jakichkolwiek rankingach zajęli miejsca od 1 do 50, na 
co kaŜdy Zawodnik wyraŜa zgodę przystępując do Konkursu poprzez podpisanie stosownego 
oświadczenia zawartego w formularzu zgłoszeniowym. 

4. W trakcie Konkursu, Organizator publikować będzie, w szczególności na łamach Gazety Giełdy 
PARKIET, codzienne rankingi Zawodników, z podaniem uzyskanej dziennej stopy zwrotu na Rachunku 
Konkursowym (na podstawie informacji uzyskanych od DI BRE). 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Gazety Giełdy PARKIET bieŜących i 
okresowych relacji z przebiegu Konkursu. 

§ 8 
WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW 

1. Zwycięzcą Konkursu zostaje Zawodnik, który zwycięŜy w Rankingu Głównym tj. w trakcie trwania 
Konkursu uzyska w dowolnym dniu Konkursu, dzienną stopę zwrotu (tzn. dzienny procentowy przyrost 
wartości Aktywów na Rachunku Konkursowym), która będzie najwyŜsza spośród wszystkich dziennych 
stóp zwrotu uzyskanych przez wszystkich Zawodników w trakcie całego Konkursu. KaŜdy Zawodnik w 
Rankingu Głównym uwzględniany jest tylko jeden raz, z uzyskaną przez siebie podczas całego okresu 
trwania Konkursu najwyŜszą dzienną stopą zwrotu. Zawodnik, który został wykluczony z Konkursu lub 
zrezygnował z udziału w Konkursie, nie jest uwzględniany w Rankingu Głównym. 

2. W kaŜdym dniu trwania Konkursu sporządzany jest Ranking Dzienny. Zwycięzcą kaŜdego Rankingu 
Dziennego zostaje Zawodnik, który w danym dniu Konkursu uzyska dzienną stopę zwrotu (tzn. dzienny 
procentowy przyrost wartości Aktywów na Rachunku Konkursowym), która będzie najwyŜsza spośród 
wszystkich dziennych stóp zwrotu uzyskanych przez wszystkich Zawodników w tym dniu, pod 
warunkiem, Ŝe uzyskana przez niego w danym dniu Konkursu dzienna stopa zwrotu będzie większa od 
zera. 

3. Jeśli w jakimkolwiek rankingu kilku Zawodników uzyska taką samą najwyŜszą dzienną stopę zwrotu na 
Rachunku Konkursowym, to o ostatecznej kolejności tych Zawodników w tym rankingu zdecyduje 
wcześniejszy moment zawarcia pierwszej transakcji w ramach Konkursu (decyduje niŜszy numer karty 
umowy wystawionej przez Giełdę dla transakcji). Jeśli wskazane wyŜej kryterium nie pozwoli takŜe w 
sposób jednoznaczny określić kolejności Zawodników, to o ostatecznej kolejności Zawodników w tym 
rankingu zdecyduje losowanie przeprowadzone przez Komisję Konkursową. 

4. Dzienna stopa zwrotu na Rachunku Konkursowym liczona jest według formuły 

WK - WP 



S = ------------ x 100% 

  WP 

gdzie: 

S – oznacza dzienną stopę zwrotu, 

WP – oznacza wartość aktywów na Rachunku Konkursowym wg stanu na początku dnia tj. przed 
rozpoczęciem sesji giełdowej w danym dniu konkursu 

WK - oznacza wartość aktywów na Rachunku Konkursowym wg stanu na koniec dnia tj. po 
zakończeniu procesów rozliczania sesji w danym dniu, z uwzględnieniem codziennych rozrachunków 
rynkowych. 

5. Wszelkie rankingi w ramach Konkursu mogą być ogłaszane publicznie w wybrany przez Organizatora 
sposób, w tym na łamach Gazety Giełdy PARKIET. 

6. Na potrzeby Konkursu wartość Aktywów na Rachunkach Konkursowych Zawodników stanowić będzie 
saldo środków pienięŜnych na rachunku, z uwzględnieniem środków stanowiących depozyt 
zabezpieczający. 

 

§ 9 
 NAGRODY 

1. Z zastrzeŜeniem ust. 2 w Konkursie przyznane zostaną następujące nagrody dla Zawodników: 

a) Zwycięzca Rankingu Głównego - nagroda główna (samochód osobowy), 

b) za zajęcia II-V miejsca w Rankingu Głównym – nagrody rzeczowe, 

c) Zwycięzca kaŜdego Rankingu Dziennego – nagrody rzeczowe. 

2. KaŜda nagroda powiększona będzie o kwotę środków pienięŜnych stanowiącą równowartość podatku 
naleŜnego w związku z otrzymaniem nagrody, przy czym kwota ta nie będzie wypłacona Zawodnikowi, 
lecz zostanie przekazana w jego imieniu właściwemu Urzędowi Skarbowemu tytułem zapłaty podatku 
od nagrody konkursowej. 

3. Nagrody za zajęcie miejsc w Rankingu Głównym powinny być odebrane osobiście, w czasie i miejscu 
wskazanym przez Organizatora, przy czym Organizator moŜe wyznaczyć wyłącznie miejsca na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. W przypadku nie odebrania nagrody za zajęcie miejsca w Rankingu Głównym zgodnie z ust.3, Komisja 
Konkursowa moŜe zdecydować o utracie prawa Zawodnika do nagrody i przekazać ją na cel 
charytatywny. 

5. Nabycie nagrody następuje na podstawie odpowiedniej umowy zawartej pomiędzy Zawodnikiem a 
Organizatorem. W przypadku nagrody głównej Zawodnik poprzez zawarcie tej umowy zobowiązuje się 
nie zbywać nagrody przed upływem roku od jej nabycia i nie pozbawiać jej przed upływem roku 
wskazanych przez Organizatora oznaczeń reklamowych. 

6. Nagrody nie podlegają zamianie na świadczenia pienięŜne. 

§ 10 
KOMISJA KONKURSOWA 

1. Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową, w skład której wchodzą przedstawiciele 
Organizatora. 

2. Komisja Konkursowa zajmuje się w szczególności nadzorowaniem prawidłowego przebiegu Konkursu, 
ustalaniem i ogłaszaniem rankingów, listy nagrodzonych, interpretacją postanowień niniejszego 
Regulaminu oraz rozstrzyganiem związanych z Konkursem sporów. 



3. W przypadku naruszenia przez Zawodnika postanowień niniejszego Regulaminu, Komisja Konkursowa 
podejmie decyzję o wykluczeniu tego Zawodnika z Konkursu. 

4. Komisja Konkursowa moŜe w kaŜdej chwili podjąć decyzję o przerwaniu lub zawieszeniu Konkursu bez 
podania przyczyny. 

§ 11 
REKLAMACJE 

1. Reklamacje co do wyników Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres siedziby Organizatora, w 
terminie 2 dni roboczych od ich opublikowania. Za datę zgłoszenia reklamacji uwaŜa się dzień jej 
wpływu do Organizatora.  

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Zawodnika oraz dokładny opis 
sytuacji i wskazanie przyczyny reklamacji. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie 1 dnia roboczego od ostatniego 
dnia przyjmowania reklamacji. 

4. Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiąŜąca. O decyzji Komisji 
Konkursowej Zawodnik zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji. 

5. Po rozpatrzeniu wszystkich reklamacji, w przypadku, gdy sposób ich rozpatrzenia wpływa na 
ostateczną kolejność Zawodników w Rankingach, Komisja Konkursowa moŜe podjąć decyzję o 
ponownym opublikowaniu wyników Konkursu, uwzględniających zmiany w Rankingach wynikające z 
decyzji Komisji Konkursowej. 

§ 12 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy Zawodników, z podaniem ich imienia i 
nazwiska oraz historii ich Rachunków Konkursowych (w szczególności historii transakcji) w Gazecie 
Giełdy PARKIET, na co Zawodnicy wyraŜają zgodę przystępując do Konkursu. 

2. DI BRE zastrzega sobie prawo wykorzystania historii Rachunków Konkursowych (w szczególności 
historii transakcji) oraz wizerunku laureatów, w szczególności w celach marketingowych oraz 
edukacyjnych (w tym w ramach prowadzonych przez DI BRE prezentacji i szkoleń), na co Zawodnicy 
wyraŜają zgodę przystępując do Konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć Zawodników. 

4. Zgłoszenie udziału w Konkursie oraz wzięcie w nim udziału oznacza zgodę na wszystkie warunki i 
postanowienia niniejszego Regulaminu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo uniewaŜnienia Konkursu w kaŜdym czasie. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za awarie systemów informatycznych swoich i DI BRE. 

7. KaŜdy Zawodnik jest zobowiązany do zapłacenia podatku z tytułu dochodu osiągniętego w związku z 
inwestycjami dokonywanymi w ramach Konkursu we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami. 

8. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibach Organizatora i DI BRE oraz na ich stronach 
internetowych: www.parkiet.com; www.dibre.com.pl. 


