Regulamin Konkursu “Stratotrade”
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Za każdym razem, gdy w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1)„Regulaminie” – należy przez to rozumieć „Regulamin Konkursu
Stratotrade ”,
2)„Regulaminie OTC” – należy przez to rozumieć „Regulamin świadczenia
usług wykonywania zleceń przez Dom Maklerski Banku Ochrony
Środowiska S.A. w obrocie Instrumentami Finansowymi oraz
prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem – rynek
OTC”,
3)„Organizatorze” lub „SKN Stratolog” – należy przez to rozumieć
Studenckiego Koło Naukowe Stratolog działającego przy Wydziale
Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego,
4)Komisji konkursowej– należy przez to rozumieć 3 osobowy organ SKN
Stratolog, do spraw rozstrzygnięć sporów, nadzoru przebiegu konkursu,
wyłonienia zwycięzców.
5)„Partnerze Technicznym” lub „DM BOŚ S.A.” – należy przez to rozumieć
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie,
zarejestrowany w
Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem KRS 0000048901,
6„Konkursie” – należy przez to rozumieć „Konkurs Stratotrade”
organizowany przez
Organizatora zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
7„Uczestniku” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną krajową lub
zagraniczną będącą studentem bądź pełnoletnim uczniem szkoły
ponadgimnazjalnej, która dokona rejestracji w Konkursie zgodnie z
zapisami niniejszego Regulaminu oraz spełni pozostałe warunki
określone Regulaminem,
8„Rachunku Demo” – należy przez to rozumieć rachunek demonstracyjny
platformy BOSSAFX zasilony wirtualnymi środkami pieniężnymi i
umożliwiający zawieranie wirtualnych transakcji na rynku OTC.
9) „Systemie Transakcyjnym Demo” – należy przez to rozumieć
demonstracyjną wersję platformy transakcyjnej BOSSAFX, w ramach
której prowadzone są m.in. konkursowe Rachunki Demo umożliwiające
zawieranie wirtualnych transakcji na rynku OTC.
2.
Pojęcia niezdefiniowane w ust. 1 niniejszego paragrafu, a użyte w
treści Regulaminu, należy rozumieć zgodnie z postanowieniami
Regulaminu OTC.
3.
Konkurs organizowany jest przez Organizatora na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie na obszarze Rzeczpospolitej
Polskiej.
4.
Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie Uczestników, których
wiedza i doświadczenie w inwestowaniu na w wybrane instrumenty
OTC zaowocuje osiągnięciem najwyższej stopy zwrotu w okresie
trwania Konkursu.
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5.
Przed rozpoczęciem Konkursu, Uczestnik powinien zapoznać się z
Regulaminem OTC, dostępnym na stronie www.bossa.pl.
6.
Celem Konkursu jest promowanie tematyki rynków OTC oraz
świadomego wyboru strategii obracania instrumentami finansowymi na
rynkach OTC.
§ 2 UCZESTNICY KONKURSU
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego § Konkurs przeznaczony jest dla
osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawych,
które spełniają łącznie następujące warunki:
1)posiadają status studenta/ucznia potwierdzony ważną legitymacją
studencką/legitymacją uczniowską przez cały okres trwania Konkursu,
2)mają ukończone 18 lat
2)dokonają prawidłowego zgłoszenia udziału w Konkursie najpóźniej do
ostatniego dnia, w którym przyjmowane są zgłoszenia do Konkursu,
3)zaakceptowały niniejszy Regulamin oraz Regulamin OTC,
4)wyraziły zgodę na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych
osobowych przez Organizatora oraz Partnera Technicznego, na
zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,
5)spełniły inne wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem, oraz
otrzymały informację zwrotną od Organizatora o zakwalifikowaniu do
Konkursu.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału:
1)osoby wchodzące w skład komisji konkursowej tj. Mikołaj Pasik,
Damian Kaźmierczak, Weronika Piaskowska
2)osoby wchodzące w skład statutowych organów Partnera Technicznego
oraz pracownicy Partnera Technicznego, a także członkowie najbliższej
rodziny tych osób, jak również byli pracownicy Partnera Technicznego, z
którymi Partner Techniczny rozwiązał stosunek pracy w okresie
ostatnich dwunastu miesięcy przed dniem rozpoczęcia przyjmowania
zgłoszeń do Konkursu,
3)osoby wchodzące w skład statutowych organów oraz pracownicy Banku
Ochrony
Środowiska S.A. oraz członkowie najbliższej rodziny tych osób,
4)osoby, które w ramach obowiązków służbowych w banku w rozumieniu
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe ( Dz.U. z 2010 r.,
nr 126, poz. 853 tekst jednolity) lub firmie inwestycyjnej, w rozumieniu
art. 3 pkt 33 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., nr 211, poz. 1384 z późn.
zm.), biorą bezpośredni udział w obrocie na akcyjnym rynku
giełdowym,
3.Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 2 niniejszego
§, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków,
rodziców małżonków oraz inne osoby pozostające w stosunku
przysposobienia lub we wspólnym gospodarstwie domowym przez
okres co najmniej roku przed datą przystąpienia do Konkursu (w
szczególności konkubentów).

4.Uczestnik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. W
przypadku podania przez Uczestnika niepoprawnych, niepełnych lub
nieprawdziwych danych, komisja konkursowa może wykluczyć
Uczestnika z Konkursu i odmówić wydania nagrody.
5.Komisji nadzorującej przysługuje prawo do weryfikacji spełniania
powyższych warunków uczestnictwa.
6.Ilość Uczestników Konkursu jest nieograniczona, z zastrzeżeniem ust. 7
niniejszego §.
7.Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do zawieszenia możliwości
przystąpienia do
Konkursu nowych Uczestników w każdym czasie trwania Konkursu, o
czym powiadomi
Uczestników na stronie internetowej
http://stratotrade.stratolog.pl/
§ 3 HARMONOGRAM KONKURSU
1.Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą w terminie od dnia
20.01.2018 r. od godziny 08:00 do dnia 22.03.2018r. do godziny 23:59.
2.Konkurs rozpocznie się w dniu 08.03.2018r. o godzinie 08:00.
3.Zakończenie Konkursu nastąpi w dniu 29.03.2018r. o godzinie 18:00.
4.Konkurs odbywać się będzie we wszystkie dni, w które odbywa się
obrót instrumentami Equity CFD na platformie transakcyjnej Partnera
Technicznego. Szczegółowe godziny handlu określa Regulamin OTC
oraz odpowiednie Zarządzenia dostępne na stronie Partnera
Technicznego.
6. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej
http://stratotrade.stratolog.pl/ najpóźniej do 7 dni od zakończenia
konkursu.
7.
Wręczenie nagród nastąpi z rąk Organizatora i Partnerów
StratoTrade podczas gali zakończeniowej, której termin oraz miejsce
Organizator ustali i opublikuje do tygodnia przed zakończeniem
konkursu.
§ 4 PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU
1. Przystąpienie do Konkursu w terminie określonym w § 3 ust. 1
następuje poprzez:
1)zgłoszenie Organizatorowi uczestnictwa w Konkursie poprzez
prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się
na stronie:
http://stratotrade.stratolog.pl/ i wysłanie jego elektronicznej wersji pod
adres mailowy (stratotrade@stratolog.pl) bądź dostarczenie w formie
papierowej wyżej wymienionego formularza bezpośrednio do
Organizatora. Dane kontaktowe do Organizatora znajdują się w
zakładce ZESPÓŁ na stronie internetowej
http://stratotrade.stratolog.pl/.
2)zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu OTC.

3

2.
Po dokonaniu czynności opisanych w ust. 1 niniejszego §
Organizator utworzy dla Klienta konkursowy Rachunek Demo, zasilony
kwotą wirtualnych 10.000,00 PLN (słownie: dziesięciu tysięcy złotych).
3.
Komisja konkursowa przyjmować będzie wyłącznie prawidłowe
zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie dokonane w sposób, o którym
mowa w ust. 1 pkt. 1 niniejszego §, w terminie określonym w ust. 1 § 3
Regulaminu. Komisja konkursowa nie przyjmuje zgłoszeń uczestnictwa
dokonanych w innej formie lub w inny sposób. Uczestnik dokonujący
zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie w inny sposób, niż wskazany w
ust. 1 pkt. 1 niniejszego § nie zostanie zakwalifikowany do udziału w
Konkursie.
4.
O zakwalifikowaniu oraz wykluczeniu Uczestnika z Konkursu
decyduje komisja konkursowa. Uczestnik, który nieprawidłowo wypełnił
formularz zgłoszeniowy albo nie spełnił warunków wymienionych w ust.
1 § 2 , w tym w szczególności o zaakceptowaniu Regulaminu lub
Regulaminu OTC nie zostanie zakwalifikowany do udziału w Konkursie.
5.
Uczestnik zakwalifikowany do Konkursu otrzymuje za
pośrednictwem adresu e-mail zdefiniowanego w konkursowym
formularzu zgłoszeniowym login i hasło do konkursowego Rachunku
Demo uprawniający do aktywnego uczestnictwa w Konkursie i
zawierania wirtualnych transakcji konkursowych
6.
Uczestnik zobowiązany jest z zachowaniem należytej staranności
chronić dane, o których mowa w ust. 5 niniejszego § przed ich
ujawnieniem osobom trzecim. Organizator nie odpowiada za żadne
szkody powstałe w wyniku ujawnienia takich danych osobom trzecim.
7.
W razie utraty loginu i/lub hasła lub podejrzenia o wejście osoby
trzeciej w ich posiadanie Uczestnik zobowiązany jest natychmiast
powiadomić o tym fakcie komisję konkursową celem zablokowania
dostępu do konkursowego Rachunku Demo oraz zmiany hasła dostępu.
8.
Zgłoszenia dotyczące utraty loginu i/lub hasła do konkursowego
Rachunku Demo, jak również wnioski o odblokowanie dostępu do
konkursowego Rachunku Demo należy kierować na adres e-mailowy
Organizatora: stratotrade@stratolog.pl. Komisja konkursowa
zobowiązuje się do podjęcia odpowiednich kroków związanych ze
zgłoszeniem utraty loginu i/lub hasła w terminie 2 dni roboczych.
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo potwierdzenia tożsamości
Uczestnika składającego takie zgłoszenie poprzez zadanie co najmniej
pytań o dane osobowe i inne Uczestnika (łącznie z numerem
legitymacji studenckiej/uczniowskiej) podane w konkursowym
formularzu zgłoszeniowym.
9.
Każdy Uczestnik może w ramach Konkursu posiadać wyłącznie
jeden konkursowy Rachunek Demo.
§ 5 ZASADY KONKURSU
1.Każda osoba zakwalifikowana do Konkursu rozpoczyna inwestycje na
konkursowym
Rachunku Demo z wirtualnym kapitałem początkowym w wysokości
10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

2.W ramach Konkursu Uczestnicy konkurują inwestując i zawierając
wirtualne transakcje na konkursowym Rachunku Demo w pochodne
instrumenty finansowe dostępne w Systemie Transakcyjnym Demo na
zasadach zawartych w Regulaminie OTC oraz Zarządzeniach Dyrektora
DM BOŚ S.A. dotyczących obrotu instrumentami finansowymi na
rynkach OTC wydawanych na podstawie Regulaminu OTC, z
zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu.
3.Uczestnicy Konkursu nie mogą korzystać na konkursowym Rachunku
Demo z Handlu Algorytmicznego, zdefiniowanego zgodnie z § 1 ust. 2
pkt 11 Regulaminu OTC.
Naruszenie powyższego zakazu skutkować będzie wykluczeniem
Uczestnika z Konkursu.
4.Komisja Konkursowa może wykluczyć z Konkursu Uczestników, jeżeli
wystąpi podejrzenie, że działają oni w zmowie albo naruszają
postanowienia Regulaminu lub Regulaminu OTC, w szczególności, gdy
zlecenia składane przez Uczestników będących w zmowie będą
realizowały taką samą strategię inwestycyjną lub zlecenia Uczestników
będących w zmowie będą przeprowadzane w tym samym czasie jako
zlecenia przeciwstawne lub Uczestnik wykorzysta dane osobowe innych
osób w celu składania zleceń przeciwstawnych, a także jeżeli wystąpi
podejrzenie naruszenia obowiązujących przepisów prawa.
5.Organizator zapewnia wszystkim Uczestnikom jednakowe zasady i
warunki korzystania z konkursowych Rachunków Demo w trakcie
trwania Konkursu.
6.Nie jest dopuszczalne ustanowienie pełnomocnictwa do konkursowego
Rachunku Demo ani składanie zleceń czy innych dyspozycji przez
pełnomocników ustanowionych przez Uczestnika. W związku z
powyższym nie jest dopuszczalne zawieranie Transakcji na
konkursowym Rachunku Demo przez osoby trzecie, którym Uczestnik
udostępni hasło i login. Takie działanie kwalifikowane będzie jako
naruszenie postanowień Regulaminu i skutkować będzie wykluczeniem
z Konkursu.
7.Zadaniem konkursowym jest osiągnięcie przez Uczestnika w dniu
zakończenia
Konkursu najwyższego wyniku finansowego rozumianego jako
osiągnięcie przez
Uczestnika najwyższej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału.
8.Organizator tworzyć będzie ranking Konkursu uwzględniający
osiągniętą stopę zwrotu przez Uczestników na wirtualnym kapitale
początkowym, poczynając od najwyższego do najniższego.
9.Konkurs wygrywa ten Uczestnik, który o godzinie 18:00, dnia
29.03.2018 r. uzyska najwyższą stopę zwrotu z wirtualnego kapitału
początkowego.
10.
W trakcie trwania Konkursu nie będzie zwiększana wirtualna
kwota kapitału początkowego. Uczestnik nie może składać dyspozycji
zasilenia konkursowego Rachunku Demo wirtualnymi środkami lub
jakichkolwiek innych dyspozycji dotyczących wpłaty lub wypłaty
wirtualnych środków .
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11.
Uczestnik zobowiązany jest do zamknięcia wszystkich otwartych
pozycji na konkursowym Rachunku Demo do godziny 18:00, dnia
29.03.2018r.
12.
W przypadku niewypełnienia przez Uczestnika obowiązku, o
którym mowa w ust. 12, Partner Techniczny zamknie wszystkie otwarte
pozycje Uczestnika na konkursowym Rachunku Demo automatycznie
po zakończeniu Konkursu, do czego Uczestnik niniejszym upoważnia
Partnera Technicznego. Zamknięcie otwartych pozycji Uczestnika
dokonywane będzie po cenie z chwili zamknięcia Konkursu.
§ 6 INFORMACJE O PRZEBIEGU KONKURSU
1. Aktualny ranking 10 najwyżej sklasyfikowanych Uczestników Konkursu,
o którym mowa w ust. 8 § 5 Regulaminu, publikowany będzie o północy
każdego dnia, na stronie http://stratotrade.stratolog.pl/ i będzie
uwzględniać osiągniętą stopę zwrotu z godz. 17:00 z danego dnia.
Ranking Konkursu będzie przedstawiał wyniki najlepszych 20.
uczestników Konkursu wskazując ich pozycję w rankingu, imię,
nazwisko, uzyskaną stopę zwrotu z portfela.
2.
Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego publikowania
rankingu określonego w ust. 1 niniejszego §.
3.
Uczestnicy Konkursu poprzez przystąpienie do niniejszego
Konkursu wyrażają zgodę na publikację przez Organizatora swoich
Pseudonimów oraz osiągniętą przez siebie stopę zwrotu.
4. Niezależnie, od postanowień ust.1 niniejszego §, Organizator zastrzega
sobie prawo do publikowania na stronie http://stratotrade.stratolog.pl/
oraz na profilu Konkursu na serwisie społecznościowym Facebook.
5.
Do publikacji bieżących relacji z przebiegu Konkursu Organizator
może wykorzystać informacje oparte o historię konkursowego
Rachunku Demo wybranych Uczestników Konkursu, na co Uczestnicy
wyrażają zgodę.
§ 7 WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW
1.
Zwycięzca Konkursu zostaje wyłoniony przez Komisję Konkursową
powołaną przez Organizatora.
2.
Zwycięzcą Konkursu zostaje Uczestnik, który o godzinie 18:00,
dnia 29.03.2018 po zamknięciu wszystkich otwartych pozycji uzyska
najwyższą stopę zwrotu z wirtualnego kapitału początkowego, a tym
samym najwyższe miejsce w rankingu Konkursu, o którym mowa w ust.
8 § 5 Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 5 § 10 Regulaminu, oraz w
stosunku do którego Komisja Konkursowa nie podejmie decyzji o
wykluczeniu z powodu zaistnienia okoliczności uprawniających Komisję
Konkursową do wykluczenia Uczestnika na podstawie postanowień
niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
3.
Stopa zwrotu na wirtualnym kapitale początkowym będzie
określana jako iloraz salda środków pieniężnych na Rachunku Demo po
zamknięciu wszystkich otwartych pozycji i wirtualnego kapitału
początkowego, pomniejszony o liczbę jeden. Stopa zwrotu na
wirtualnym kapitale początkowym podawana będzie w procentach.

§ 8 NAGRODY
⦁ W Konkursie zostaną przyznane, następujące nagrody dla
Uczestników:
I miejsce
Rachunek maklerski zasilony kwotą 2000zł;
II miejsce
Rachunek maklerski zasilony kwotą 1000zł;
IIImiejsce
Rachunek maklerski zasilony kwotą 500zł;
IV miejsce
Karta podarunkowa do Empiku o wartości 150zł;
V miejsce
Karta podarunkowa do Empiku o wartości 100zł;
VI miejsce
Inteligentny inwestor
http://www.empik.com/inteligentny-inwestor-grahambenjamin,2600529,ksiazka-p
VII miejsce
Wojna o pieniądz
http://www.empik.com/wojna-o-pieniadz-hongbingsong,prod59120428,ksiazka-p
VIII miejsce
Giełda. Podstawy inwestowania
http://www.empik.com/gielda-podstawy-inwestowania-wydanieiii-zaktualizowane-zaremba-adam,p1088343896,ksiazka-p
IX miejsce
Inwestycje giełdowe. Jak grać i wygrywać
http://www.empik.com/inwestycje-gieldowe-jak-grac-i-wygrywacjagielnicki-adam,p1063833110,ksiazka-p

2.W przypadku, gdy nagrodzony Uczestnik nie odbierze nagrody na gali
zakończeniowej
Konkursu, której termin i miejsce jest określone w ust. 7 § 3,
nagrodzony Uczestnik Konkursu powinien w terminie 7 dni od terminu
gali zakończeniowej określić sposób odbioru nagrody. W przypadku,
gdy nagrodzony Uczestnik nie określi sposobu odbioru nagrody w
terminie określonym powyżej, prawa do nagrody przechodzą na
Organizatora.
3.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród rzeczowych na
inne, o takiej samej lub zbliżonej wartości bez podania przyczyny.
4.Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród,
oprócz nagród, o których mowa w ust. 1 niniejszego §.
5.W przypadku nagród rzeczowych nie podlegają one wymianie na
ekwiwalent pieniężny.
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6.Organizator nie odpowiada za stan techniczny urządzeń będących
nagrodami.
§ 9 REKLAMACJE
1.Reklamacje, co do przebiegu Konkursu, rankingu Konkursu lub wyników
Konkursu mogą być zgłaszane przez każdego Uczestnika wyłącznie w
formie elektronicznej (mailem) na adres: stratotrade@stratolog.pl w
terminie dwóch dni od dnia opublikowania Rankingu Konkursu.
2.Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, numer konkursowego
Rachunku Demo oraz e-mail Uczestnika, jak również dokładny opis
przedmiotu reklamacji. Reklamacje niespełniające tych wymogów nie
będą rozpatrywane.
3.Reklamacje spełniające warunki, o których mowa w ust. 1 i ust. 2
niniejszego § rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie
pięciu dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
4.O odrzuceniu reklamacji lub wyniku jej rozpatrzenia Organizator
poinformuje Uczestnika mailem na adres poczty elektronicznej
wskazany w reklamacji.
5.Organizator zastrzega sobie prawo do ponownej publikacji rankingów
Konkursu w sytuacji, gdy po rozpatrzeniu wszystkich złożonych
reklamacji Komisja Konkursowa zadecyduje o zmianie kolejności
Uczestników w danym rankingu.
6.Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i
wiążąca.
§ 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
⦁

⦁

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Koło Naukowe
Stratolog działającego przy Wydziale Zarządzania Uniwersytecie
Łódzkim.
Administrator danych osobowych Uczestników powierza
przetwarzanie danych osobowych Uczestników Domowi
Maklerskiemu Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 78/80 zarejestrowany w Sądzie
Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod
numerem KRS 0000048901, NIP 5261026828. Celem powierzenia
przetwarzania jest przeprowadzenie Konkursu oraz przetwarzanie
danych osobowych Uczestników w zakresie opisanym szczegółowo
w § 11 pkt 3.

⦁ Uczestnik Konkursu:
⦁ wyraża zgodę na przetwarzanie przez DM BOŚ S.A. swoich danych
osobowych w celu rozstrzygnięcia Konkursu, wyłonienia
Zwycięzcy Konkursu oraz promocji (marketingu) produktów i
usług DM BOŚ S.A. oraz tworzenia analiz i raportów zbiorczych,

⦁ wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej kierowanej za
pomocą środków komunikacji elektronicznej od DM BOŚ S.A.,
zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144,
poz. 1204 z poźn. zm.).
⦁ wyraża zgodę na opublikowanie danych osobowych Uczestników,
którym zostały przyznane nagrody w Konkursie na stronie
http://stratotrade.stratolog.pl/, www.stratolog.pl, na serwisie
społecznościowym Facebook oraz na stronach internetowych
Partnera Technicznego i Partnera Merytorycznego
⦁ wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez DM BOŚ S.A.
historii konkursowych Rachunków Demo (w szczególności historii
transakcji)
oraz
wizerunku
Uczestników
poprzez
ich
rozpowszechnianie w rozumieniu art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w
szczególności w celach marketingowych oraz edukacyjnych (w
tym, w szczególności w ramach prezentacji i szkoleń
prowadzonych przez DM BOŚ S.A.).
⦁

Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawienia.

⦁ Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich
udostępnienia uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.
⦁ Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy 20
Uczestników, którzy osiągnęli najwyższą stopę zwrot z kapitału
początkowego w rankingu Konkursu z podaniem ich imienia i
nazwiska oraz historii ich konkursowych Rachunków Demo (w
szczególności historii transakcji) na stronie, na co Uczestnicy
przystępując do Konkursu wyrażają zgodę.
⦁

Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania listy 20
najlepszych Uczestników w rankingu, o którym mowa w ust. 8 § 5
Regulaminu lub relacji z przebiegu Konkursu zawierających dane
osobowe Uczestników na łamach innych mediów, na co Uczestnicy
wyrażają zgodę.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Zgłoszenie udziału w Konkursie oraz wzięcie w nim udziału
oznacza zgodę na warunki i postanowienia niniejszego Regulaminu, w
tym w zakresie, o którym mowa w § 11 Regulaminu oraz na
postanowienia Regulaminu OTC i wydane na jego podstawie
Zarządzenia.
2.
Uczestnik może w każdym czasie trwania Konkursu zrezygnować
z udziału w Konkursie informując o tym Organizatora drogą mailową na
dres: stratotrade@stratolog.pl. Przed wysłaniem wiadomości o
odstąpieniu od Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do zamknięcia
wszystkich pozycji, a także wycofania zleceń oczekujących. W
9

przeciwnym wypadku Partner Techniczny ma prawo do zamknięcia
otwartych pozycji na zamykanym konkursowym Rachunku Demo
Uczestnika w ciągu jednego dnia roboczego do czego niniejszym
Uczestnik upoważnia Partnera Technicznego. Postanowienia ust. 4 i 5 §
5 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
3.
Uczestnik, który został wykluczony lub złożył rezygnację z udziału
w Konkursie nie może ponownie do niego przystąpić.
4.
Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu w
każdym czasie, w szczególności w sytuacji, gdy ze względu na czynniki
od niego niezależne przeprowadzenie Konkursu lub przyznanie nagród
w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi
przepisami prawa okaże się niemożliwe. Unieważnienie Konkursu z
powyższych przyczyn wyłącza prawo do dochodzenia odszkodowania
od Organizatora.
5.
Ze względu na fakt, iż Konkurs rozgrywany jest za pomocą
Systemu Transakcyjnego Demo, który jak każdy system komputerowy
jest z natury rzeczy podatny na awarie, zakłócenia funkcjonowania i
opóźnienia Uczestnicy oświadczają, że są świadomi możliwości
wystąpienia błędów w transmisji danych, zakłóceń w komunikacji z
serwerem lub innych zdarzeń, które mogą wpłynąć na ostateczne
wyniki Konkursu i przyjmują do wiadomości, iż Organizator oraz Partner
Techniczny nie będzie ponosił odpowiedzialności za wystąpienie takich
błędów.
6.
Organizator i Partner Techniczny nie ponoszą odpowiedzialności
za żadne błędy komputerowe, programowe, internetowe, telefoniczne,
techniczne, sprzętowe lub innego rodzaju nieprawidłowości, które
mogą wystąpić u Uczestnika w wyniku uczestnictwa w Konkursie.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w
Regulaminie, o których poinformuje niezwłocznie Uczestników poprzez
stronę internetową http://stratotrade.stratolog.pl/
8.
Organizator oraz Partner Techniczny nie ponoszą
odpowiedzialności za jakość oraz skutki usług świadczonych przez
operatorów telekomunikacyjnych, pocztę oraz inne osoby trzecie.
9.
Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek niezawinioną przez
niego szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika
w wyniku jego udziału w Konkursie lub w wyniku przyznania lub
nieprzyznania mu jakiejkolwiek nagrody.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie zmiany danych
Uczestnika uniemożliwiających doręczenie nagrody, jak również za
nieodebranie nagrody przez Uczestnika z jakichkolwiek przyczyn
leżących po jego stronie. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do
nagrody i nie może podnosić wobec Organizatora oraz Partnera
Głównego żadnych roszczeń.
11.
Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej
http://stratotrade.stratolog.pl/
Regulamin wchodzi w życie dnia 15.01.18r.

