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REGULAMIN KONKURSU WYTYPUJ KURS 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Organizatorem konkursu pod nazwą Wytypuj Kurs zwanego dalej „Konkursem” jest Dom Maklerski 

TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000204776, numer NIP: 526-27-59-131, zwany dalej 

„Organizatorem” lub „TMS Brokers”.  

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, która otrzyma mailing z HBR z zaproszeniem do uczestnictwa w webinarze Kurs 

budżetowy 2017 w obliczu wysokiej zmienności rynku walutowego. Uczestnicy Konkursu w dalszej 

części niniejszego Regulaminu zwani są „Uczestnikami”, a każdy z osobna „Uczestnikiem”. 

2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie organów statutowych Organizatora, jego 

pracownicy i współpracownicy. 

3. Warunkami niezbędnymi do wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika są:  

a) Wytypowanie, do dwóch miejsc po przecinku, kursu wymiany walut dla pary walutowej 

EURPLN na dzień 31.10.2016 r. (dalej „Zadanie Konkursowe”);  

b) przesłanie prognozy kursu pary walutowej określonej w pkt. a) powyżej na adres ddk@tms.pl 

do dnia 4.10.2016r.; 

c) akceptacja postanowień Regulaminu. Poprzez akceptację Regulaminu Organizator rozumie 

wzięcie udziału w Konkursie poprzez wykonanie Zadania Konkursowego na warunkach w 

nim opisanych.  

4. Niedopuszczalne jest: a) naruszanie jakiegokolwiek spośród punktów niniejszego Regulaminu; b) 

podejmowanie działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami 

współżycia społecznego lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności zamieszczanie 

w odpowiedziach konkursowych wulgaryzmów, treści obraźliwych itp.  

5. W przypadku podejrzenia o działania niezgodne z niniejszym Regulaminem, Organizator ma prawo 

w każdym momencie do pominięcia Uczestnika Konkursu w procesie przyznawania nagród.  
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6. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz publikacja wyników na stronie www.tms.pl nastąpi w dniu 

4.11.2016 r. 

§ 3. NAGRODY 

1. 5 (słownie: pięciu) Uczestników, którzy najtrafniej wytypują rzeczywisty kurs pary walutowej 

EURPLN na dzień 31.10.2016 r., rozumiany jako średni kurs NBP dla tej pary walutowej na ten dzień, 

otrzyma nagrodę w postaci książki „Hedging- sposób na bogactwo czy bankructwo?” o wartości 89zł 

(dalej „Nagroda”) oraz rabat na usługę doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, ze zm.) (dalej „Rabat”), 

w przypadku podpisania z Organizatorem umowy o doradztwo do dnia 31.12.2016 r.   

2. W przypadku podpisania umowy, o której mowa w pkt. 1 powyżej, Uczestnik który znajdzie się w 

pierwszej 5-tce kwalifikującej go do otrzymania Nagrody, będzie zobligowany do wskazania 

podmiotu (osoby prawnej) upoważnionego do skorzystania z Rabatu na usługę doradztwa 

inwestycyjnego oferowaną przez Departament Doradztwa Korporacyjnego TMS Brokers. Przez 

„Rabat” rozumie się świadczenie usługi przez Organizatora przez jeden miesiąc współpracy za 

wynagrodzeniem w wysokości 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) plus VAT.  

3. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny lub zamiany na 

inną nagrodę rzeczową.  

4. W przypadku gdy dwóch lub więcej Uczestników wytypuje ten sam kurs wymiany walut dla 

wskazanej powyżej pary walutowej, o przyznaniu Nagrody decyduje kolejność zgłoszeń.  

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD I SPOSÓB WYDAWANIA NAGRÓD 

1. Nagrody zostaną przyznane w ciągu 4 dni roboczych od momentu wysłania do Uczestnika 

informacji o wygranej w Konkursie. Zwycięzcy Konkursu zostaną poproszeni o podanie adresu do 

wysyłki Nagrody za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres, z którego przesłana została 

odpowiedź na Zadanie Konkursowe.  

2. Jeden Uczestnik Konkursu może wytypować kurs wymiany dla pary walutowej EURPLN na dzień 

31.10.2016 r. tylko jeden raz.   

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Nagrody Uczestnikom Konkursu, 

którzy podali Organizatorowi nieprawidłowe lub niepełne dane, w sposób uniemożliwiający 

dostarczenie Nagrody. 
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4. W przypadku niewysłania poprawnych danych przez Uczestników Konkursu, tracą oni prawo do 

nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje własnością Organizatora.  

5. Niedozwolone jest przenoszenie praw do nagrody na jakąkolwiek osobę trzecią.  

§ 5. KONTAKT Z ORGANIZATOREM 

Kontakt z Organizatorem możliwy jest drogą mailową na adres: ddk@tms.pl.  

§ 6. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 

Uczestnik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie oraz wyraża tym samym zgodę, zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), na ich 

przetwarzanie w związku z Konkursem. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Dom 

Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa. Uczestnik 

został poinstruowany o możliwości wglądu w swoje dane osobowe oraz o prawie do ich zmiany. 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie www.tms.pl.  

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych..  

5. Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Konkursie.  

6.Tytuły poszczególnych paragrafów Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą 

wpływać na interpretację postanowień niniejszego Regulaminu.  

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. 
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