Regulamin Gry Giełdowej PARKIET CHALLENGE 2022 („Regulamin”)
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady organizacji, przebieg oraz warunki uczestnictwa w konkursie pod
nazwą: Gra Giełdowa Parkiet Challenge 2022 („Konkurs”). Inne niż niniejszy Regulamin
materiały dotyczące Konkursu mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.
2. Przedmiotem Konkursu jest wirtualna gra inwestycyjna, oparta na zasadach realnego
inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, przeznaczona dla osób
pełnoletnich.
3. Celem Konkursu jest edukacja ekonomiczna w zakresie rynku kapitałowego i zasad
inwestowania na giełdzie oraz integracja środowiska inwestorskiego.
4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Regulamin, jak również dodatkowe informacje o Konkursie, dostępne są na stronie
internetowej gra.parkiet.com.
6. Wszelkie wątpliwości dotyczące brzmienia Regulaminu rozstrzygane są przez Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu w uzasadnionych
przypadkach.
7. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.).
8. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).
§2. ORGANIZATOR I PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE
1. Organizatorem Konkursu jest Gremi Media S.A., wydawca Gazety Giełdy i Inwestorów
„Parkiet” oraz portalu internetowego parkiet.com, z siedzibą w Warszawie (00-838), przy ul.
Prostej 51, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000660475, NIP: 5220103673, REGON: 002050380, o kapitale zakładowym w
wysokości: 7.120.804,,00 zł wpłaconym w całości („Organizator”).
2. Konkurs organizowany jest we współpracy z Podmiotami Współpracującymi. Są nimi:
1) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Partner Technologiczny „Parkiet
Challenge 2022”, z siedzibą w Warszawie (00-498), ul. Książęca 4, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000082312 –
(„Partner Technologiczny” lub „GPW”);
2) Bank Handlowy w Warszawie SA, Partner Strategiczny „Parkiet Challenge 2022”, z siedzibą
w Warszawie (00-923), ul. Senatorska 16, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000001538;
3) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, Partner „Parkiet Challenge 2022”,
z siedzibą w Warszawie (00-498), ul. Książęca 4, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000081582;
4) Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA, Partner „Parkiet Challenge 2022”, z
siedzibą w Warszawie (00-517), ul. Marszałkowska 78/80, wpisany do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000048901;
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5) Noble Securities SA, Partner „Parkiet Challenge 2022”, z siedzibą w Warszawie (00-843) ul.
Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000018651;
6) Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, Partner „Parkiet Challenge 2022”, z siedzibą w
Warszawie (00-133), al. Jana Pawła II 24, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000009831.
7) BDO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Partner „Parkiet Challenge
2022”, z siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Postępu 12, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.
St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000729684.
8) E-Kiosk SA, Partner „Parkiet Challenge 2022”, z siedzibą w Warszawie (00-838), ul. Prosta
51, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS
0000304553.
3. GPW jako Partner Technologiczny „Parkiet Challenge 2022” odpowiada za przygotowanie
i utrzymanie platformy internetowej na potrzeby Konkursu („Platforma”). Platforma jest
dostępna pod adresem gra.parkiet.com. Platforma bazuje na wykorzystywanej przez GPW w
celach edukacyjnych platformie GPW Tr@der.
4. Organizator wraz z Partnerem Technologicznym zobowiązują się dołożyć należytej staranności
w celu usunięcia ewentualnych problemów technicznych dotyczących Platformy.
5. Organizator przy wsparciu Podmiotów Współpracujących przeprowadzi towarzyszącą
Konkursowi akcję edukacyjną na temat inwestowania. Materiały edukacyjne zostaną
udostępnione w trakcie trwania Konkursu na stronach internetowych gra.parkiet.com,
parkiet.com, w wydaniach Gazety Giełdy „Parkiet” oraz w mediach społecznościowych.
Materiały te mogą zostać udostępnione także na stronach internetowych Podmiotów
Współpracujących.
6. Organizator przyjmuje zgłoszenia dotyczące problemów technicznych oraz odpowiada na
pytania dotyczące Konkursu do czasu jego zakończenia pod adresem e-mail: gra@parkiet.com.
§3. HARMONOGRAM KONKURSU
1. Konkurs składa się z:
1) Etapu testowego – Rozgrzewki – w trakcie którego zarejestrowani Uczestnicy mogą
testować Platformę;
2) I Etapu – trwającego od 14 listopada do 9 grudnia 2022 r., otwartego dla wszystkich
zarejestrowanych Uczestników i polegającego na handlu na Platformie akcjami spółek z
WIG20 i mWIG40;
3) II Etapu – Finału – jednodniowego finału, który odbędzie się około 19 grudnia 2022 r. w
formie stacjonarnej w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z udziałem
Uczestników sklasyfikowanych na 10 pierwszych miejscach Rankingu Głównego po I
Etapie. W Finale jego Uczestnicy mogą handlować na Platformie kontraktami
terminowymi.
2. Etap testowy, zwany Rozgrzewką, potrwa od 4 listopada do 10 listopada 2022 r. W trakcie
Rozgrzewki Uczestnicy, którzy dokonają zgłoszenia do Konkursu na zasadach opisanych w §5,
mają możliwość zalogowania się do Platformy, zapoznania się z jej obsługą oraz dokonywania
próbnych transakcji. Po zakończeniu Rozgrzewki, w dniach 11-13 listopada 2022 r., wirtualne
rachunki Uczestników zostaną zresetowane do stanu początkowego.
2

3. W I Etapie, oprócz Rankingu Głównego, tworzone będą Rankingi Tygodniowe, obejmujące po
pięć sesji giełdowych od poniedziałku do piątku.
§4. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1.
Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być wyłącznie osoba fizyczna, która ma ukończone
18 lat (według stanu na dzień przed rozpoczęciem I Etapu, czyli 14 listopada 2022 r.), posiada
miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i ma pełną zdolność do czynności
prawnych.
2.
Jedna osoba może dokonać tylko jednego zgłoszenia do udziału w Konkursie. Naruszenie tej
zasady może spowodować wykluczenie Uczestnika z Konkursu przez Organizatora oraz utratę
praw do wszelkich nabytych w Konkursie nagród.
3.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także pracownicy Podmiotów
Współpracujących, o których mowa w §2, którzy biorą udział w przygotowaniu i prowadzeniu
Konkursu, członkowie Komisji Konkursowej, o której mowa w §12, jak również członkowie
najbliższej rodziny ww. osób.
4.
Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba zatrudniona na podstawie
umowy pracę oraz osoba współpracująca podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności
umowy o dzieło, umowy zlecenia), jak również członkowie rady nadzorczej oraz zarządu. Przez
członków najbliższej rodziny rozumie się krewnych i powinowatych w linii prostej, rodzeństwo,
małżonków i dzieci rodzeństwa, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich
małżonków.
5.
O wykluczeniu danej osoby z udziału w Konkursie rozstrzyga Organizator.
§5. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
1.
Zgłoszenia do Konkursu dokonuje się zdalnie poprzez wypełnienie przeznaczonego do tego
formularza na stronie internetowej gra.parkiet.com. Formularz zgłoszeniowy do Konkursu
zostanie udostępniony na stronie gra.parkiet.com w okresie od 4 października do 9 grudnia
2022 r., a więc w okresie Rozgrzewki oraz w trakcie I Etapu.
2.
Dokonanie zgłoszenia do Konkursu jest możliwe jedynie pod warunkiem akceptacji
postanowień niniejszego Regulaminu, a także wyrażenia przez Uczestnika zgody na
przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgodnie z postanowieniami §6
Regulaminu.
3.
Warunkiem zgłoszenia do Konkursu jest podanie przez Uczestnika w formularzu następujących
danych:
1) imię i nazwisko;
2) data urodzenia;
3) numer telefonu komórkowego;
4) adres e-mail
5) płeć.
4.
Osoba, która poda dane określone w ust. 3 niezgodne ze stanem faktycznym lub dane niepełne,
może zostać wykluczona z udziału w Konkursie oraz utracić prawo do nagród.
5.
Organizator dokonuje weryfikacji zgłoszenia Uczestnika poprzez przesłanie kodu
potwierdzającego w wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego podany przez
Uczestnika zgodnie w ust. 3 pkt 3. Kod ten musi zostać wpisany przez Uczestnika we
wskazanym miejscu w formularzu na stronie gra.parkiet.com.
6.
Uczestnik określa w formularzu zgłoszeniowym swoją nazwę użytkownika (tzw. nick), która
będzie widoczna w rankingach Konkursu oraz publikacjach dotyczących Konkursu. Nazwa
Uczestnika nie może być znakiem towarowym ani też nie może naruszać jakichkolwiek praw
(w tym autorskich) i/lub dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku wyboru przez Uczestnika
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7.
8.

9.

10.

nazwy nieakceptowanej przez Organizatora (zwierającej np. określenia wulgarne,
kontrowersyjne lub dwuznaczne), Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem w sprawie jej
zmiany. W przypadku niedokonania zmiany nazwy Organizator może wykluczyć Uczestnika z
Konkursu.
Do logowania na Platformie służy adres e-mail, o którym mowa w ust. 3 pkt 4, wraz
z określonym przez Uczestnika hasłem.
Organizator udostępnia na Platformie mechanizm resetowania i zmiany hasła. Uczestnik
zobowiązuje się chronić hasło przed ujawnieniem. Organizator nie odpowiada za żadne szkody
powstałe w wyniku ujawnienia przez Uczestnika danych do logowania osobom trzecim, w tym
za wpływ takiego postępowania na wynik Uczestnika w Konkursie.
Prawidłowe logowanie do Platformy upoważnia Uczestnika do aktywnego udziału w Konkursie,
to jest do zawierania wirtualnych transakcji kupna i sprzedaży w przedmiocie określonym w §3
ust. 1.
Uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie przez Organizatora, zarówno w czasie trwania
Konkursu jak i po jej zakończeniu informacji dotyczących instrumentów finansowych, na
których zawierali transakcje w ramach ich udziału w Konkursie.

§6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.
Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników jest Organizator.
2.
Administrator wyznaczył Koordynatora d/s Ochrony Danych, z którym można kontaktować się
pod adresem dane_osobowe@rp.pl.
3.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (Rozporządzenie o ochronie danych
osobowych)”, zwanym dalej: „RODO”.
4.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu udziału w Konkursie na podstawie
zgody Uczestnika wyrażonej poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego do Konkursu na
stronie gra.parkiet.com (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwi
uczestnictwo w Konkursie.
6.
Wizerunek, dane osobowe w postaci imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania oraz
wykonane przez Organizatora fotografie, nagrania wizualne i dźwiękowe Uczestników Finału
mogą być wykorzystane (tj. w szczególności publikowane) w kontekście udziału Uczestnika w
Konkursie i Finale, w mediach należących do Organizatora (w tym w Internecie) i/lub w innych
wybranych przez Organizatora mediach związanych z organizacją i/lub przeprowadzeniem Gry
lub prezentujących tematykę, której dotyczy Konkurs.
7.
Dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane w celu informowania drogą elektroniczną
o wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora w przyszłości
(informacje marketingowe), o ile Uczestnik wyrazi na to odrębną zgodę.
8.
Odbiorcami danych są:
1) GPW w Warszawie SA (określona w §2 ust. 2 pkt 1 Regulaminu);
2) Bank Handlowy w Warszawie SA (określony w §2 ust. 2 pkt 2);
3) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA (określony w §2 ust. 2 pkt 3);
4) Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA (określony w §2 ust. 2 pkt 4);
5) Noble Securities SA (określony w §2 ust. 2 pkt 5);
6) Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (określony w §2 ust. 2 pkt 6);
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9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.

7) podmiot świadczący na rzecz Organizatora jako administratora danych usługi obsługi
systemu informatycznego wykorzystywanego przy realizacji Konkursu;
8) podmiot świadczący na rzecz Organizatora jako administratora danych usługi wysyłki
newslettera w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji związanych z Konkursem.
Dane mogą być również przekazane podmiotowi świadczącemu na rzecz administratora usługi
wysyłki newslettera – w przypadku wyrażenia zgody Uczestnika na otrzymywanie drogą
elektroniczną informacji marketingowych.
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 4.
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 4. Jednak
nie krócej niż 3 lata lub 7 lat na cele podatkowe i przedawnienia roszczeń (w zależności od
obowiązujących przepisów).
Dane przetwarzane w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji marketingowych będą
przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
Dane przetwarzane w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji marketingowych będą
przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
Uczestnikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
1) wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych osobowych, które nastąpiło na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
2) dostępu do swoich danych osobowych;
3) sprostowania swoich danych osobowych;
4) żądania usunięcia swoich danych osobowych;
5) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych;
6) przenoszenia swoich danych osobowych;
7) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
8) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania
swoich danych osobowych na potrzeby marketingu.
Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie za udział w Konkursie ani za
wykorzystywanie ich wizerunku w przypadkach określonych w Regulaminie.

§7. ZASADY KONKURSU W I ETAPIE
1.
Każdy Uczestnik na początku I Etapu otrzymuje do dyspozycji środki w kwocie wirtualnych
15 000,- zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
2.
Środki te zdeponowane są na rachunku pieniężnym, który wraz z rachunkiem papierów
wartościowych stanowi wirtualny rachunek inwestycyjny Uczestnika na Platformie.
3.
Środki zdeponowane na rachunku pieniężnym Uczestnika nie są oprocentowane.
4.
Zadaniem dla Uczestników jest osiągnięcie jak najwyższej wartości wirtualnego rachunku
inwestycyjnego poprzez inwestowanie w dostępne w ramach Platformy instrumenty
inwestycyjne.
5.
Stan wirtualnego rachunku inwestycyjnego każdego Uczestnika aktualizowany jest
automatycznie wraz z realizacją złożonych zleceń oraz zmianą notowań posiadanych na
rachunku instrumentów.
6.
W trakcie I Etapu Organizator publikuje Ranking Główny, w którym podaje nazwy (nicki)
Uczestników wraz ze stanem ich wirtualnych rachunków inwestycyjnych oraz osiągniętą stopą
zwrotu, obliczaną jako różnica procentowa pomiędzy wartością aktualną oraz wartością
początkową rachunku inwestycyjnego danego Uczestnika.
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7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

Przedmiotem wirtualnych inwestycji w I Etapie są wyłącznie akcje spółek wchodzące w dniu
rozpoczęcia Konkursu w skład indeksów WIG20 i mWIG40.
W przypadku akcji spółek, które przestaną być notowane oraz wypadną z puli instrumentów
będących przedmiotem Konkursu, o których mowa w ust. 7, Organizator dokona sprzedaży
tych akcji po kursie ich ostatniego notowania, a środki ze sprzedaży zostaną dopisane do
wartości portfeli Uczestników, którzy posiadali te akcje w swoim portfelu.
Akcje spółek oznaczone są symbolami, które odpowiadają symbolom obowiązującym na GPW.
Uczestnik może kupować i sprzedawać posiadane akcje w godzinach trwania rzeczywistej sesji
giełdowej na GPW.
Organizator nie oferuje specjalnych przywilejów wynikających z praw poboru akcji.
W przypadku, gdyby w czasie trwania Konkursu dla którejkolwiek ze spółek przypadał dzień
ustalenia prawa do dywidendy, Uczestnikom posiadającym akcje tej spółki w dniu
uprawniającym do dywidendy (z uwzględnieniem zasady D+2) wartość tej dywidendy,
niepomniejszona o należny podatek, zostanie dopisana do wartości portfela po zakończeniu I
Etapu.
Każdy Uczestnik musi dokonać co najmniej jednej operacji kupna lub sprzedaży instrumentów
w trakcie I Etapu. W innym wypadku nie będzie uwzględniany w rankingach Konkursu
decydujących o przyznaniu nagród oraz awansie do Finału.
Po zakończeniu I Etapu Organizator dokona przeliczenia wartości rachunków inwestycyjnych
każdego Uczestnika. Wartość ta zostanie ustalona przez sumowanie:
1) kwoty wolnych środków posiadanych na rachunku inwestycyjnym;
2) wartości posiadanych instrumentów finansowych wyznaczonej w oparciu o kursy
zamknięcia notowań ciągłych ustalone na sesji w dniu, w którym kończy się I Etap.
W przypadku, gdy w portfelu Uczestnika znajdują się akcje spółki, których notowania
zostały przez GPW zawieszone, ich wartość określa się według ceny zamknięcia notowań
ciągłych na ostatniej sesji, gdy akcje były notowane.
Uczestnicy, którzy I Etap zakończą w pierwszej dziesiątce pod względem wartości rachunków
inwestycyjnych, zostaną zakwalifikowani do Finału. Ostateczny Ranking Główny po I Etapie
zostanie ogłoszony do 13 grudnia 2022 r. na stronie gra.parkiet.com.
W trakcie I Etapu obowiązują ogólne zasady inwestowania opisane w §10.

§8. RANKINGI TYGODNIOWE W I ETAPIE
1.
W trakcie I Etapu Organizator, oprócz Rankingu Głównego, tworzy i publikuje Rankingi
Tygodniowe. Powstaną cztery takie rankingi odpowiednio w okresach: 14-18 listopada 2022 r.,
21-25 listopada 2022 r., 28 listopada-2 grudnia 2022 r., 5 -9 grudnia 2022 r.
2.
Ranking Tygodniowy powstaje poprzez porównanie wartości początkowej rachunku
inwestycyjnego Uczestników w danym tygodniu (przed sesją poniedziałkową) z wartością
końcową rachunku inwestycyjnego (po sesji piątkowej) w danym tygodniu. Wyliczona na tej
podstawie stopa zwrotu, wyrażana w ujęciu procentowym decyduje o kolejności Uczestników
w Rankingu Tygodniowym (w kolejności od najwyższej do najniższej stopy zwrotu).
3.
Aby zostać sklasyfikowanym w Rankingu Tygodniowym, Uczestnik musi dokonać w danym
tygodniu co najmniej jednej transakcji sprzedaży lub zakupu instrumentów w Konkursie.
§9. ZASADY KONKURSU W FINALE
1.
Prawo do udziału w Finale uzyska dziesięciu najlepszych Uczestników I Etapu, o których mowa
w §7 ust. 15.
2.
Uczestnicy biorący udział w Finale wyrażają zgodę na wykorzystanie i publikację ich wizerunku
oraz danych osobowych (imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania) na zdjęciach, w
nagraniach wideo i dźwiękowych, w tym transmisji wideo z Finału, oraz w publikacjach na
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3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.

stronach internetowych i w mediach wybranych przez Organizatora, o których mowa w § 6 ust.
6. Odmowa oznacza wykluczenie Uczestnika z Finału i utratę praw do nagród.
Uczestnicy Finału wyrażają zgodę na wykorzystanie i publikowanie przez Organizatora zapisów
wizualnych oraz fonicznych z utrwalonym ich wizerunkiem i/lub głosem, zgodnie z art. 14
Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1914).
Odmowa oznacza wykluczenie Uczestnika z Finału i utratę praw do nagród.
Jeśli uprawniony Uczestnik zrezygnuje z udziału w Finale lub nie wyrazi którejkolwiek ze zgód,
o których mowa w ust. 2. i ust. 3., Organizator zaprasza do udziału w Finale Uczestników, którzy
sklasyfikowani zostali w Rankingu Głównym kolejno na miejscach 11. i dalszych.
Organizator skontaktuje się za pośrednictwem poczty e-mail oraz telefonicznie z Uczestnikami
uprawnionymi do udziału w Finale najpóźniej dwa dni po ogłoszeniu ostatecznego Rankingu
Głównego celem potwierdzenia udziału w Finale.
Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu przez Uczestników na Finał.
Finał odbędzie się około 19 grudnia 2022 r. i obejmie jedną giełdową sesję.
Każdy Uczestnik Finału będzie miał do dyspozycji odpowiednio przygotowane stanowisko z
laptopem i dostępem do Internetu.
Uczestnicy przystąpią do Finału z takim stanem wirtualnego rachunku inwestycyjnego na
Platformie, z jakim ukończyli I Etap, przy czym całą wartość rachunku będą stanowiły wirtualne
środki pieniężne.
Zadaniem dla Uczestników Finału jest osiągnięcie jak najwyższej wartości wirtualnego
rachunku inwestycyjnego poprzez inwestowanie w dostępne w ramach Platformy instrumenty
inwestycyjne.
Przedmiotem wirtualnych inwestycji w Finale będą kontrakty terminowe dostępne na GPW.
Ich szczegółową listę Organizator określi przed Finałem.
Stan wirtualnego rachunku inwestycyjnego każdego Uczestnika aktualizowany jest
automatycznie wraz z realizacją złożonych zleceń oraz zmianą notowań posiadanych na
rachunku instrumentów.
W trakcie Finału Organizator publikuje Ranking Finału, w którym podaje nazwy użytkownika
przyjęte przez Uczestników zgodnie z dokonanym zgłoszeniem do udziału w Konkursie oraz
imiona i nazwiska Uczestników wraz ze stanem ich wirtualnych rachunków inwestycyjnych oraz
osiągniętą stopą zwrotu, obliczaną jako różnica procentowa pomiędzy wartością aktualną oraz
wartością początkową rachunku inwestycyjnego danego Uczestnika.
Ranking końcowy Finału jest ogłaszany bezpośrednio po jego zakończeniu.
W trakcie Finału obowiązują ogólne zasady inwestowania opisane w §10.

§10. OGÓLNE ZASADY INWESTOWANIA W KONKURSIE
1.
Typy dostępnych zleceń maklerskich bazują na typach zleceń dostępnych w realnym handlu na
GPW.
2.
Każdy Uczestnik może złożyć tylko 1 zlecenie na 10 sekund. W przypadku stwierdzenia
kilkukrotnych prób przekroczenia limitu składanych zleceń, Uczestnik może zostać wykluczony
z Konkursu.
3.
Od transakcji przeprowadzonych w Konkursie naliczana jest prowizja w wysokości 0,39%
wartości zrealizowanej części zlecenia.
4.
Akcje oraz kontrakty terminowe znajdujące się na wirtualnym rachunku papierów
wartościowych podlegają takim samym działaniom związanym z obrotem giełdowym jak
instrumenty notowane rzeczywiście na GPW (zawieszenie obrotu, unieważnienie kursu,
wycofanie z obrotu).
5.
Jeżeli na wirtualnym rachunku inwestycyjnym Uczestnika znajdują się akcje spółki, która w
wyniku decyzji GPW zmieni system notowań w trakcie trwania Konkursu (przeniesienie z
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6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

notowań ciągłych do systemu jednolitego), Organizator dokonuje korekty stanu rachunku
Uczestnika. Korekta polega na dokonaniu sprzedaży akcji danej spółki po kursie ustalonym na
fixingu na zamknięciu w ostatnim dniu, w którym spółka była notowana w systemie notowań
ciągłych. Kwota wynikająca ze sprzedaży takich akcji powiększa rachunek pieniężny danego
Uczestnika. W przypadku dokonania takiej transakcji prowizja pobierana jest na zasadach
ogólnych.
W sytuacjach szczególnych Organizator wraz z Partnerem Technologicznym ma prawo dokonać
innych, odpowiednich zmian na rachunkach Uczestników.
W uzasadnionych przypadkach Organizator może unieważnić Konkurs, może przerwać lub
odwołać Konkurs bez podania przyczyn, w tym w trakcie lub po jego zakończeniu.
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że środowisko Platformy Konkursu nie odpowiada w pełni
środowisku realnych notowań giełdowych podczas składania zleceń. W szczególności Uczestnik
przyjmuje do wiadomości, że składanie zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych w
Konkursie nie wpływa na notowania instrumentów finansowych na rynku rzeczywistym oraz
że w procesie wykonywania zleceń w ramach Konkursu nie są zawierane rzeczywiste
transakcje.
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że nie jest dozwolone używanie podczas trwania Konkursu
oprogramowania komputerowego, które umożliwia zawieranie transakcji w sposób
automatyczny. Stwierdzenie przez Organizatora podejrzenia stosowania takiego
oprogramowania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że nie jest dozwolone działanie w zmowie z innymi
Uczestnikami. Uzyskanie przez Organizatora podejrzenia wykonywania takich działań stanowi
podstawę do wykluczenia z Konkursu.
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że nie jest dozwolone udzielanie pełnomocnictw do
działania na rachunkach, a także udzielanie osobom trzecim dostępu do rachunków, a takie
działania stanowią podstawę do wykluczenia z Konkursu.
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udostępnione przez GPW notowania on-line
instrumentów finansowych w Konkursie mogą być wykorzystywane jedynie w celu udziału w
Konkursie. Zabronione jest udostępnianie oraz wykorzystywanie tych notowań w innym celu.
Rachunki inwestycyjne Uczestników mogą być wyrywkowo sprawdzane pod kątem
ewentualnej współpracy Uczestników, której efektem byłoby dokonywanie np. identycznych
lub przeciwstawnych transakcji.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody, wykluczenia z udziału w
Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie
tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
1) biorą udział w Konkursie z podaniem fikcyjnych lub nieprawdziwych danych;
2) biorą udział w Konkursie, używając więcej niż jednego rachunku;
3) prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy
godzą swym zachowaniem w interesy, prawa lub dobra osobiste osób trzecich;
4) prowadzą działania, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogą one
prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania
Platformy;
5) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego
wizerunek (renomę);
6) używają skryptów lub oprogramowania automatyzującego prowadzenie działań na
Platformie;
7) używają skryptów lub oprogramowania, które mają wpływ na przesyłane przez Platformę
dane;
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8) dokonują inwestycji w ramach Konkursie, które mogłyby naruszyć przepisy obowiązujące
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub przepisy powszechnie
obowiązujące.
§11. NAGRODY
1.
W I Etapie nagrody tygodnia otrzymają Uczestnicy, którzy uzyskają najwyższą stopę zwrotu w
każdym z czterech Rankingów Tygodniowych, o których mowa §8. O nagrodach tygodnia
Organizator poinformuje w publikacjach związanych z Konkursem przed rozpoczęciem I Etapu.
2.
Dziesięciu Uczestników, którzy wezmą udział w II Etapie – Finale, otrzyma nagrody rzeczowe,
o których Organizator poinformuje przed jego rozpoczęciem.
3.
Nagrody określone w ust. 1-2 nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.
4.
Nagrodami głównymi zostaną nagrodzeni Uczestnicy II Etapu – Finału, którzy uzyskają na
koniec Finału najwyższą wartość rachunku inwestycyjnego w Konkursie – kolejno 1., 2. i 3.
wartość, co odpowiada zajęciu odpowiednio 1., 2. i 3. miejsca w Konkursie. Uczestnicy ci
otrzymają następujące nagrody pieniężne:
1) za zajęcie 1. miejsca – nagrodę w wysokości 15 tysięcy złotych;
2) za zajęcie 2. miejsca – nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych;
3) za zajęcie 3. miejsca – nagrodę w wysokości 5 tysięcy złotych.
5.
Organizator ma obowiązek poboru i odprowadzenia na rachunek właściwego Urzędu
Skarbowego podatku w wysokości 10 proc. wygranej lub nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity:
Dz. U z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.). Koszt przedmiotowego podatku poniesie Organizator,
co oznacza, że nagrodzeni Uczestnicy otrzymają dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości
odpowiadającej równowartości kwoty zryczałtowanego podatku należnego od łącznej
wartości nagród przyznanych danemu Uczestnikowi. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie
w całości przeznaczona na zapłatę przedmiotowego podatku przez Organizatora na rachunek
właściwego Urzędu Skarbowego.
6.
Nagrody pieniężne zostaną przekazane przelewem na numery rachunków bankowych podane
przez nagrodzonych Uczestników.
7.
Z laureatami nagród, o których mowa w ust. 1, Organizator skontaktuje się mailowo lub
telefonicznie najpóźniej w ciągu siedmiu dni od zakończenia I Etapu w celu potwierdzenia
danych i ustalenia adresu wysyłki lub ustalenia odbioru osobistego. Nagrody, o których mowa
w ust. 1, zostaną wysłane najpóźniej w ciągu 14 dni od zakończenia I Etapu Konkursu
§12. KOMISJA KONKURSOWA
1.
Komisja Konkursowa czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. Komisja Konkursowa
składa się z osób powołanych przez Organizatora.
2.
Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:
1) sprawdzenie, czy dany Uczestnik spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie,
określone w Regulaminie;
2) sprawowanie kontroli nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.
3.
Komisja Konkursowa może postanowić o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Konkursu lub
pozbawić go prawa do otrzymania nagrody w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że
Uczestnik nie przestrzegał Regulaminu lub dokonywane przez niego inwestycje w ramach
Konkursie mogłyby naruszyć przepisy obowiązujące na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. lub przepisy powszechnie obowiązujące. W szczególności zabroniona jest
manipulacja instrumentem finansowym polegająca na składaniu zleceń na rynku rzeczywistym
celem osiągnięcia korzyści na rachunku w Konkursie.
4.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
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§13. REKLAMACJE
1.
Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane przez Uczestnika wyłącznie w formie
elektronicznej na adres gra@parkiet.com w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia
stanowiącego podstawę reklamacji.
2.
Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika wraz z adresem email, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
3.
Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia doręczenia
reklamacji.
4.
Wynik analizy zgłoszonej reklamacji Organizator przekaże na adres poczty elektronicznej
Uczestnika podany na formularzu zgłoszeniowym do Konkursu.
§14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
gra.parkiet.com.
2.
Zmiana Regulaminu zostanie opublikowana w miejscach wskazanych w ust. 1.
3.
W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się przepisy obowiązujące na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przepisy powszechnie obowiązujące.
4.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy komputerowe, programowe,
internetowe, telefoniczne, techniczne, sprzętowe oraz za inne nieprawidłowości, które mogą
wystąpić u Uczestnika w związku z uczestnictwem w Konkursie.
5.
Organizator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za zakłócenia na łączach
telekomunikacyjnych, błędy transmisji danych oraz za zakłócenia systemów transakcyjnych,
które mogą wpłynąć na wynik w Konkursie.
6.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę danych Uczestnika uniemożliwiających
doręczenie nagrody, jak również za nieodebranie nagrody w wyznaczonym przez Organizatora
terminie z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
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