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Regulamin Konkursu (stan na dzień 14.10.2014r.) 

 
 

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO PERMANENTNA LIGA GO4X 

 

WSTĘP (STRESZCZENIE REGULAMINU) 

1. Konkurs „Permanentna Liga GO4X” podzielony jest na dwie części: II Ligę (konkurs inwestycyjny na rachunkach 
demonstracyjnych) oraz I Ligę (konkurs inwestycyjny na Rachunkach rzeczywistych). 

2. Konkurs polega na uzyskaniu jak najwyższej liczby punktów. Uczestnik otrzymuje punkty za: Stopę Zwrotu z inwestycji, 
liczbę przeprowadzonych transakcji, dokonywanie dodatkowych Wpłat, zapraszanie znajomych oraz udział w Akcjach 
Specjalnych. 

3. Co miesiąc, w I Lidze do wygrania są:  

a. nagroda główna w wysokości  5.556,00 PLN oraz  

b. nagroda za drugie miejsce w wysokości 3.333,00 PLN oraz  

c. Nagroda za trzecie miejsce w wysokości 1.111,00 PLN oraz  

d. 2 nagrody za miejsca czwarte i piąte w wysokości 556,00 PLN każda. 

4. Co miesiąc w II Lidze do wygrania jest 10 nagród rzeczowych w postaci dzienników inwestora - Trader’s Book. 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs o nazwie „Permanentna Liga GO4X” w dalszej 
części zwany „Konkursem” organizowany jest na 
obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Konkurs rozpoczyna się 3 listopada 2014 roku i 
organizowany jest w Etapach Miesięcznych, aż do 
odwołania. 

3. Organizatorem Konkursu jest Dom Maklerski TMS 
Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zlota 59, 
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”. 

4. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z 
akceptacją przez Uczestnika wszystkich postanowień 
niniejszego Regulaminu. 

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

6. Wszystkie zasady oraz regulacje związane z 
zawieraniem transakcji w ramach Konkursu 
odpowiadają warunkom rachunków rzeczywistych, a w 
szczególności postanowieniom: 

a) Regulaminu świadczenia usług polegających na 
wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia praw 
majątkowych oraz prowadzenia rachunków i rejestrów 
związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS 
Brokers S.A. – GO4X,  

b) Specyfikacji Instrumentów Finansowych GO4X, 

c) Charakterystyki instrumentów finansowych i opisu 
ryzyka. 

§ 2 

DEFINICJE 

Wymienione w Regulaminie sformułowania należy 
rozumieć, jako: 

1. Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu 

„Permanentna Liga GO4X”. 

2. Etap Miesięczny – okres od 1 dnia danego miesiąca 

(od godz. 00:01) do ostatniego dnia tego samego 

miesiąca (do godz. 23:59), przy czym pierwszy Etap 

Miesięczny rozpoczyna się dnia 3 listopada 2014 roku. 

3. Okres Trwania Konkursu – Konkurs rozpoczyna się 3 

listopada 2014 roku i organizowany jest w Etapach 

Miesięcznych, aż do odwołania. 

4. I Liga – kategoria Konkursu, w której Uczestnicy 

rywalizują na Rachunkach rzeczywistych. Udział w I 

Lidze uzależniony jest od spełnienia warunku 

Minimalnej Wpłaty lub Minimalnego Equity.  

5. II Liga – kategoria Konkursu, w której Uczestnicy 

rywalizują na nieodpłatnych rachunkach 

demonstracyjnych. 

6. Umowa – Umowa Ramowa, przedmiotem której jest 

świadczenie przez TMS Brokers na rzecz Klienta usługi 

wykonywania zleceń nabycia lub zbycia praw 

majątkowych w obrocie instrumentami finansowymi. 

7. Rachunek – prowadzony w PLN Rachunek pieniężny 

Klienta – dla platformy GO4X, otwarty na podstawie 

Umowy . 

8. Nowy Klient – osoba fizyczna, która założyła swój 

pierwszy Rachunek w Okresie Trwania Konkursu oraz 

jednocześnie zarejestrowała swój udział w Konkursie. 

9. Minimalna Wpłata – pierwsze zasilenie przez Nowego 
Klienta Rachunku kwotą, co najmniej 1.000,00 PLN 
(słownie: jeden tysiąc złotych). W Konkursie nie mogą 
brać udziału Rachunki prowadzone w walucie obcej. 
Przeksięgowanie środków pieniężnych między 
posiadanymi przez Klienta w TMS Brokers Rachunkami 
pieniężnymi z jakichkolwiek platform, oferowanych 
przez TMS Brokers, nie spełnia warunków Minimalnej 
Wpłaty według niniejszego Regulaminu. 

10. Minimalne Equity - saldo Rachunku na zamknięcie 
dnia, tj. godz. 23:59:59 z dokładnością do pięciu minut, 
uwzględniające wycenę otwartych pozycji, wynik z 
zamkniętych pozycji oraz dokonane wpłaty i wypłaty – 
wynoszące co najmniej 500,00 PLN (słownie: pięćset 
złotych). 

11. Uczestnik – osoba fizyczna, która spełni warunki 

uczestnictwa wskazane w niniejszym Regulaminie. 

12. Stopa Zwrotu – dzienna stopa zwrotu obliczana na 

podstawie wzoru wskazanego w niniejszym 

Regulaminie. 

13. Punkty – w Konkursie można uzyskiwać punkty za 

następujące czynności oraz w następującej wysokości: 
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a) 100 punktów za dokonanie Minimalnej Wpłaty 

uprawniającej do udziału w Konkursie. Punkty te będą 

przyznawane jednorazowo w momencie dokonania 

przez Uczestnika pierwszej transakcji na Rachunku, 

b) 1 punkt za każdy 1% Stopy Zwrotu – z dokładnością do 

setnej części, naliczany osobno dla każdego dnia w 

danym Etapie Miesięcznym, przy czym ujemne stopy 

zwrotu nie powodują naliczania punktów ujemnych oraz 

nie ma ograniczenia maksymalnej liczby punktów, 

c) 1 punkt za każdorazowe otwarcie 1 (słownie: jednej) 

transakcji przy czym maksymalnie jednego dnia można 

otrzymać 20 punktów 

d) 10 punktów za dokonanie dodatkowej wpłaty w 

wysokości minimum 100,00 PLN (słownie: sto złotych) 

przy czym maksymalnie jednego dnia można otrzymać: 

10 punktów  oraz maksymalnie 250 punktów w jednym 

Etapie Miesięcznym 

e) 100 punktów za wysłanie zaproszeń do 10 znajomych 

poprzez aplikację Facebook wskazaną na stronie 

go4x.pl w terminie do 15 dnia danego miesiąca, przy 

czym maksymalnie w jednym Etapie Miesięcznym 

można otrzymać: 100 punktów, 

f) 150 punktów za zachęcenie nowego Uczestnika do 

udziału w Konkursie przy czym maksymalnie w jednym 

Etapie Miesięcznym można otrzymać 150 punktów. 

Punkty te będą przyznawane w dniu dokonania przez 

nowego Uczestnika pierwszej transakcji w Konkursie. 

Warunkiem uzyskania punktów za polecenie jest 

podanie przez nowego Uczestnika adresu e-mail 

Uczestnika polecającego w trakcie wypełniania 

formularza zgłoszeniowego do Konkursu. Punkty za 

polecenie dopisywane są wyłącznie, gdy polecony 

znajomy jest Nowym Klientem, 

g) dodatkowe punkty za Akcje Specjalne, takie jak w 

szczególności.: zawieranie transakcji na wybranych 

instrumentach; zawieranie transakcji w określonych 

przedziałach czasowych; pomnażanie punktów za 

handel; uzyskanie określonego wyniku; wypełnienie 

ankiety; wykorzystanie określonych funkcjonalności 

platformy; wykonanie dodatkowych czynności poprzez 

aplikację Facebook. Rodzaj, szczegóły Akcji Specjalnej 

oraz możliwe do uzyskania punkty będą każdorazowo 

ogłaszane na stronie go4x.pl – z jednodniowym 

wyprzedzeniem. 

14. Wynik Punktowy – suma Punktów uzyskanych w 

danym Etapie Miesięcznym. Wynik Punktowy liczony 

jest z dokładnością do setnej części punktu. Wynik 

punktowy jest zerowany na początku każdego Etapu 

Miesięcznego. 

§ 3 

UCZESTNICY KONKURSU 

1. W danym Etapie Miesięcznym Konkursu mogą brać 
udział wyłącznie klienci będący osobami fizycznymi, 
które łącznie spełnią poniższe warunki: 

a) ukończyły 18 rok życia, 

b) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, 

c) posiadają rezydencję podatkową w Polsce, 

d) w przypadku chęci wzięcia udziału w I Lidze posiadają 
Rachunek, 

e) prawidłowo wypełniły ankietę zgłoszeniową do 
Konkursu, 

f) w przypadku chęci udziału w I Lidze - dokonały wyboru 
własnego unikalnego pseudonimu konkursowego 
(Nick), 

g) w przypadku chęci udziału w II Lidze zarejestrowały 
rachunek demonstracyjny oraz podały prawidłowy 
numer telefonu i adres e-mail 

h) nie zostały wykluczone lub niedopuszczone do udziału 
w  Konkursie przez Organizatora, 

i) w przypadku chęci udziału w I Lidze – spełniły warunek 
Minimalnej Wpłaty (Nowi Klienci) lub z każdym nowym 
Etapem Miesięcznym Konkursu każdorazowo spełniły 
warunek Minimalnego Equity. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału byli i obecni 
pracownicy, członkowie władz Organizatora wraz z 
członkami ich najbliższej rodziny, z zastrzeżeniem, że 
przez najbliższą rodzinę uznaje się małżonków, 
rodziców małżonków, wstępnych, zstępnych oraz inne 
przysposobione osoby. 

3. O wykluczeniu lub niedopuszczeniu Uczestnika  do 
Konkursu decyduje Komisja Konkursowa. 

4. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do 
niedopuszczenia Uczestnika do Konkursu lub 
wykluczenia Uczestnika z Konkursu w trakcie jego 
trwania i po jego zakończeniu w przypadku 
uzasadnionego podejrzenia działania Uczestnika wbrew 
zasadom Konkursu opisanym w niniejszym 
Regulaminie lub niezgodnego z celem i 
przeznaczeniem Konkursu. Komisja Konkursowa 
zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do 
Konkursu osób, których pseudonimy konkursowe będą 
sformułowaniami szkodzącymi wizerunkowi 
Organizatora lub powszechnie uznawanymi za 
obraźliwe. 

5. Poprzez udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę 
na: 

a) przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w 
celach związanych z realizacją Konkursu oraz w celach 
marketingowych, 

b) otrzymywanie od Organizatora materiałów 
promocyjnych oraz ofert handlowych TMS Brokers na 
wskazany przez Uczestnika adres e-mail, 

c) publikowanie przez Organizatora oraz podmioty z nim 
współpracujące opisów transakcji dokonywanych przez 
Uczestnika w Okresie Trwania Konkursu, z podaniem 
stóp zwrotu, poziomu zmiany kapitału, z dodatkowym 
komentarzem, 

d) publikowanie przez Organizatora oraz podmioty z nim 
współpracujące pseudonimu konkursowego 
Uczestnika, także wtedy, gdy pseudonim konkursowy 
stanowi dane osobowe w rozumieniu ustawy o 
ochronie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. 
zm.), 

e) Publikowanie przez Organizatora oraz podmioty z nim 
współpracujące wyników cząstkowych oraz końcowych 
Konkursu. 

§ 4 

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU I REZYGNACJA Z 
UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w sposób 
ciągły od dnia 1 października 2014 roku do odwołania. 
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2. Osoby chcące wziąć udział w I Lidze powinny dokonać 
zgłoszenia przez wypełnienie formularza dostępnego 
na stronie www.go4x.pl. Rejestracja do I Ligi następuje 
jednorazowo i obowiązuje przez wszystkie kolejne 
Etapy Miesięczne Konkursu. 

3. Każdy Klient biorący udział w dotychczasowym 
konkursie „Całoroczna Liga GO4X” zostaje zgłoszony 
do Konkursu automatycznie, bez konieczności 
ponownej rejestracji. 

4. Osoby chcące wziąć udział w II Lidze powinny dokonać 
zgłoszenia przez wypełnienie formularza konta 
demonstracyjnego dostępnego na stronie www.go4x.pl 

5. Dniem przystąpienia do danego Etapu Miesięcznego 
Konkursu jest: 

a) dzień zaksięgowania Minimalnej Wpłaty na Rachunku 
TMS Brokers w przypadku Nowych Klientów platformy 
GO4X, 

b) dzień następujący po osiągnięciu warunku Minimalnego 
Equity w przypadku istniejącego Klienta platformy 
GO4X, 

c) dzień rejestracji konta demonstracyjnego przez 
Uczestnika II Ligi. 

6. W przypadku chęci przystąpienia do danego Etapu 
Miesięcznego z pierwszym dniem miesiąca, warunek 
Minimalnego Equity powinien zostać spełniony przez 
Uczestnika na koniec ostatniego dnia poprzedniego 
miesiąca. 

7. Przy rejestracji do II Ligi Uczestnik powinien wziąć pod 
uwagę ograniczenia wynikające z okresu ważności 
konta demonstracyjnego (30 dni). 

8. W przypadku podania przez Uczestnika 
nieprawdziwych danych zostanie on wykluczony z 

Konkursu i tym samym straci prawo do otrzymania 
nagrody. 

9. Uczestnik Konkursu w każdym momencie może 
przekazać oświadczenie woli o rezygnacji z 
uczestnictwa w Konkursie. Oświadczenie woli winno 
mieć formę elektroniczną i być przesłane z adresu 
email właściwego do korespondencji z posiadaczem 
Rachunku Pieniężnego. Rezygnacja winna być 
przesłana na adres makler@tms.pl 

§ 5 

ZASADY KONKURSU 

1. Każdy Uczestnik może posiadać tylko jeden Rachunek 
uczestniczący w Konkursie. W przypadku posiadania 
kilku Rachunków, do Konkursu zaliczany będzie 
pierwszy zarejestrowany. 

2. Środki dostępne na Rachunku Uczestnik Konkursu 
będzie inwestować poprzez kupno lub sprzedaż 
instrumentów finansowych w ramach  systemu 
transakcyjnego GO4X. 

3. W Okresie Trwania Konkursu Uczestnik będzie mógł 
dokonywać wpłat i wypłat z Rachunku biorącego udział 
w Konkursie, z zastrzeżeniem, że jakakolwiek wypłata z 
Rachunku biorącego udział w Konkursie w trakcie 
trwania danego Etapu Miesięcznego powoduje 
wykluczenie Uczestnika z tego Etapu Miesięcznego. 

4. Po dokonaniu wypłaty ponowne dołączenie do 
Konkursu możliwe jest dopiero w kolejnym Etapie 
Miesięcznym po spełnieniu warunku Minimalnego 
Equity.  

 

5. Dzienna Stopa Zwrotu obliczana jest wg formuły: 

RR % = ri*100% 

gdzie: 

ri = 
(wynik zrealizowany w Ti) + (delta wyniku niezrealizowanego Ti – Ti-1) 

(Equity Ti-1 ) + (Wpłaty Ti) 

 
oraz gdzie: 

 
Ti  oznacza dzień, na który dokonywana jest kalkulacja, 
Ti-1 oznacza dzień poprzedni w stosunku do dnia, na który dokonywana jest kalkulacja, 
(Equity Ti-1 ) oznacza saldo Rachunku na zamknięcie poprzedniego dnia, tj..godz. 23:59:59 z dokładnością do 
pięciu minut, uwzględniające wycenę otwartych pozycji, wynik z zamkniętych pozycji oraz dokonane wpłaty, 
Wynik zrealizowany w Ti oznacza wynik na zamkniętych pozycjach z uwzględnieniem punktów swapowych za 
cały okres utrzymywania pozycji. 
 
 
 

6. W przypadku ustalania wyników dziennych przyjmuje 
się zasadę, że dni takie jak:  

a) poniedziałek trwa od niedzieli od godz. 20:00 do 
poniedziałku do godz. 23:59:59, 

b) wtorek, środa, czwartek trwają odpowiednio od godz. 
00:00 do godz. 23:59:59, 

c) piątek trwa od godz. 00:00 do godz. 23:00. 

7. Aby stać się laureatem Konkursu Uczestnik powinien 
uzyskać jeden z pięciu najlepszych Wyników 
Punktowych w I Lidze albo jeden z dziesięciu II Lidze. 

§ 6 

NAGRODY 

1. W każdym Etapie Miesięcznym Konkursu nagrodami 
są: 

a) Nagroda główna (1 szt.) składająca się z nagrody 
pieniężnej w wysokości 5.000,00 PLN oraz dodatkowej 
nagrody pieniężnej w wysokości 556,00 PLN 
stanowiącej podatek od nagród w rozumieniu ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych, 

b) Nagroda II stopnia (1 szt.) składająca się z nagrody 
pieniężnej w wysokości 3.000,00 PLN oraz dodatkowej 
nagrody pieniężnej w wysokości 333,00 PLN 
stanowiącej podatek od nagród w rozumieniu ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych, 

c) Nagroda III stopnia (1 szt.) składająca się z nagrody 
pieniężnej w wysokości 1.000,00 PLN oraz dodatkowej 
nagrody pieniężnej w wysokości 111,00 PLN 

http://www.go4x.pl/
http://www.go4x.pl/


4 
 

 

Regulamin Konkursu (stan na dzień 14.10.2014r.) 

 
 

stanowiącej podatek od nagród w rozumieniu ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych,  

d) Nagroda IV stopnia (2 szt.) składająca się z nagrody 
pieniężnej w wysokości 500,00 PLN oraz dodatkowej 
nagrody pieniężnej w wysokości 56,00 PLN stanowiącej 
podatek od nagród w rozumieniu ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych.  

e) Nagroda V stopnia (10 szt.) składająca się z nagrody 
rzeczowej w postaci dziennika inwestora - Trader’s 
Book o wartości 18,13 PLN oraz dodatkowej nagrody 
pieniężnej w wysokości 2,00 PLN stanowiącej podatek 
od nagród w rozumieniu ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych.  

3. Organizator może przyznać nagrody dodatkowe dla 
danego Etapu Miesięcznego. Ogłoszenie nagród 
dodatkowych następuje na stronie tms.pl w sekcji 
aktualności nie później niż jeden dzień przed 
rozpoczęciem Etapu Miesięcznego, w którym nagrody 
dodatkowe mają być przyznane. 

4. Jeśli w czasie trwania Konkursu Uczestnik został 
wykluczony z Konkursu przez Organizatora lub nie 
zgłosił się po odbiór nagrody lub nie odpowiedział na 
próby skontaktowania przez Komisję Konkursową w 
terminie 7 dni kalendarzowych od publikacji wyników, a 
osiągnął wynik kwalifikujący do przyznania jakiejkolwiek 
nagrody konkursowej, nagroda ta nie zostanie mu 
przyznana i przechodzi na Uczestnika, który osiągnął 
następny pod względem wartości Wynik Punktowy. 

5. Nagrody wymienione w  ust. 1 pkt a)-d) będą 
przekazywane na Rachunek Uczestnika w ciągu 21 dni 
kalendarzowych po publikacji ostatecznych wyników 
danego Etapu Miesięcznego. 

6. Od każdej wydanej w Konkursie nagrody zostanie 
pobrany i przekazany przez Organizatora na konto 
właściwego urzędu skarbowego, 10% podatek od 
nagród zgodnie z przepisami art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy 
z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (Dz.U. z 2010 roku Nr 51 poz. 307 z 
późn. zm.). Podatek zostanie pobrany z części 
pieniężnej przyznanych nagród dodatkowych. 

§ 7 

ZWYCIĘZCY 

1. Nagroda główna należy się Uczestnikowi  
I Ligi, który zajmie pierwsze miejsce w danym Etapie 
Miesięcznym, osiągając najwyższy Wynik Punktowy z 
dokładnością do setnej części punktu. 

2. Nagroda II stopnia należy się Uczestnikowi  
I Ligi, który zajmie drugie miejsce w danym Etapie 
Miesięcznym osiągając drugi najwyższy Wynik 
Punktowy z dokładnością do  setnej części punktu. 

3. Nagroda III stopnia należy się Uczestnikowi  
I Ligi, który zajmie trzecie miejsce w danym Etapie 
Miesięcznym osiągając trzeci najwyższy Wynik 
Punktowy z dokładnością do setnej części punktu. 

4. Nagroda IV stopnia należy się Uczestnikom 
I Ligi, którzy zajmą miejsca od 4 do 5 w danym Etapie 
Miesięcznym osiągając czwarty i piąty najwyższy Wynik 
Punktowy z dokładnością do  setnej części punktu 

5. Nagroda V stopnia należy się Uczestnikom 
II Ligi, którzy zajmą miejsca od 1 do 10 w danym Etapie 
Miesięcznym osiągając dziesięć najwyższych Wyników 
Punktowych z dokładnością do  setnej części punktu. 

6. W przypadku osiągnięcia w danym Etapie Miesięcznym 
identycznego Wyniku Punktowego przez dwóch lub 
więcej Uczestników, o przydziale nagród decyduje 

łączna liczba zamkniętych pozycji w danym Etapie 
Miesięcznym. W takim przypadku prawo do nagrody 
otrzymuje Uczestnik, który zrealizował najwięcej 
transakcji. 

7. Jeden Uczestnik może wygrać wiele nagród w trakcie 
Konkursu, maksymalnie jednak nie więcej niż jedną 
nagrodę w jednym Etapie Miesięcznym. 

§ 8 

PUBLIKOWANIE WYNIKÓW 

1. W Okresie Trwania Konkursu Organizator będzie 
udostępniał na stronie go4x.pl wyniki najlepszych 
Uczestników – w formie rankingu. 

2. Publikowany ranking ma jedynie charakter poglądowy. 
Ostateczne wyniki Konkursu zatwierdzane są przez 
Komisję Konkursową 

3. Ostateczne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w 
terminie do 21 dni od zakończenia danego Etapu 
Miesięcznego - po przeprowadzeniu weryfikacji 
rankingów tygodniowych przez Komisję Konkursową. 

§ 9 

REKLAMACJE UCZESTNIKÓW 

1. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu 
Uczestnicy mogą składać wyłącznie elektronicznie na 
adres e-mail: makler@tms.pl. 

2. Reklamacje z tytułu udziału w Konkursie nie mogą 
być zgłaszane później niż w terminie 5 dni 
kalendarzowych od zakończenia danego Etapu 
Miesięcznego. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni 
kalendarzowych od daty otrzymania. O wyniku 
rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie 
poinformowany w sposób wskazany w Umowie. 

4. Za rozpatrywanie reklamacji odpowiada Komisja 
Konkursowa 

§ 10 

KOMISJA KONKURSOWA 

Za prawidłowy przebieg zgłoszeń, przebieg Konkursu, 
publikację wyników Uczestników, przyznanie nagród, 
interpretację postanowień niniejszego Regulaminu, 
rozpatrywanie reklamacji Uczestników oraz 
rozstrzyganie ewentualnych sporów związanych z 
Konkursem odpowiada stała Komisja ds. Konkursów i 
Promocji działająca w siedzibie Organizatora, zwana 
Komisją Konkursową. Komisja Konkursowa może 
podjąć decyzję o wykluczeniu z Konkursu Uczestnika, 
który: 

a) narusza zasady Konkursu, określone niniejszym 
Regulaminem,  

b) postępuje wbrew zasadom współżycia społecznego 
w celu nabycia prawa do Nagród w Konkursie, w 
szczególności podejmuje działania mające na celu 
zmanipulowanie wyników Konkursu,  

c) zarządza Rachunkami należącymi do innych osób. 

§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator może dokonywać zmian Regulaminu z 
ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się: 

 
a) wprowadzenie nowych lub zmianę powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa dotyczących 
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usług świadczonych przez Organizatora na 
podstawie niniejszego Regulaminu, 

b) zmiany lub pojawienie się nowych interpretacji 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa na 
skutek orzeczeń sadów albo decyzji, rekomendacji 
lub zaleceń Narodowego Banku Polskiego, Komisji 
Nadzoru Finansowego lub innych organów władzy i 
administracji publicznej wpływających na usługi 
świadczone przez Organizatora na podstawie 
niniejszego Regulaminu; 

c) dostosowanie produktów i usług świadczonych 
przez Organizatora na podstawie niniejszego 
Regulaminu do warunków rynkowych, 

d) dostosowanie produktów i usług do zmian 
wprowadzanych w funkcjonującym systemie 
informatycznym wpływających na usługi 
świadczone przez Organizatora na podstawie 
niniejszego Regulaminu, 

e) rozszerzenie lub zmianę funkcjonalności usług 
świadczonych przez Organizatora na podstawie 
niniejszego Regulaminu. 

 

1. Organizator może dokonywać korekt oczywistych 
omyłek pisarskich, jakie mogą znaleźć się w 
Regulaminie Konkursu. Dokonanie korekty nie stanowi 
zmiany Regulaminu Konkursu. 

2. Po wywieszeniu zmian w Regulaminie Konkursu 
Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w Konkursie. 
O swojej decyzji Uczestnik musi powiadomić 
Organizatora przed wejściem w życie nowych zasad 
Regulaminu Konkursu.   

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub 
przysporzenie, które mogłyby mieć miejsce w sytuacji 
rozliczenia kwoty podatku w sposób inny niż wynikający 
wprost z Ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
jakiekolwiek błędy bądź opóźnienia w działaniu 
platformy transakcyjnej GO4X powstałe z przyczyn 
leżących po stronie osób trzecich, za działalność 
których Organizator nie ponosi odpowiedzialności lub 
pozostające poza kontrolą Organizatora. 

5. Organizator może zakończyć niniejszy Konkurs w 
terminie 14 dni od dnia poinformowania Uczestników o 
swojej decyzji. O decyzji Organizator poinformuje 
Uczestników poprzez umieszczenie stosownej 
informacji na stronie internetowej Konkursu go4x.pl. 

6. Zmiana Regulaminu lub zakończenie Konkursu przez 
Organizatora nie uchybia prawom Uczestników 
Konkursu do Nagrody przyznanej przed wejściem w 
życie zmiany Regulaminu lub przed zakończeniem 
Konkursu. 

7. Uczestnik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. 
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. 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym 
Regulaminem zastosowanie mają postanowienia 
Regulaminu świadczenia usług polegających na 
wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia praw 
majątkowych oraz prowadzenia rachunków i rejestrów 
związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS 
Brokers S.A – GO4X. 

 

 

 


