
 

 

 
 

 

Regulamin konkursu 

"Wytypuj kurs CFD" 

 

 

§ 1 

Postanowienia Ogólne 

 

1. Niniejszy Konkurs nie stanowi gry losowej ani zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych. 
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

a) Formularzu – należy przez to rozumieć formularz zgłoszeniowy udostępniony na Stronie 

internetowej; 
b) Konferencji – EXPO InvestCuffs 2021, odbywające się w formie online w dniach 14 – 18 kwietnia 

2021 r. 
c) Konkursie – należy przez to rozumieć konkurs "Wytypuj kurs CFD", organizowany na zasadach 

określonych w niniejszym Regulaminie; 
d) Kursie - należy przez to rozumieć kurs CFD na czas sprecyzowany w punktach od e) do i) na jeden 

z pięciu instrumentów, których dotyczy konkurs. 
e) Kursie EURPLN – należy przez to rozumieć kurs CFD na EURPLN z dnia 14 kwietnia 2021 r., 

godz. 21:00 czasu polskiego; stanowiący kwotowanie BID wskazane na rachunku realnym typu 

Standard (egzekucja market), na platformie xStation 5, z dokładnością do czterech miejsc po 

przecinku; 
f) Kursie GOLD - należy przez to rozumieć kurs CFD na GOLD z dnia 15 kwietnia 2021 r., godz. 

21:00 czasu polskiego; stanowiący kwotowanie BID wskazane na rachunku realnym typu Standard 

(egzekucja market), na platformie xStation 5, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; 
g) Kursie DE30 – należy przez to rozumieć kurs CFD na DE30 z dnia 16 kwietnia 2021 r., godz. 

21:00 czasu polskiego; stanowiący kwotowanie BID wskazane na rachunku realnym typu Standard 

(egzekucja market), na platformie xStation 5, z dokładnością do jednego miejsca po przecinku; 
h) Kursie ETHEREUM – należy przez to rozumieć kurs CFD na ETHEREUM z dnia 17 kwietnia 2021 

r., godz. 21:00 czasu polskiego; stanowiący kwotowanie BID wskazane na rachunku realnym typu 

Standard (egzekucja market), na platformie xStation 5, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku; 
i) Kursie BITCOIN– należy przez to rozumieć kurs CFD na BITCOIN z dnia 18 kwietnia 2021 r., 

godz. 21:00 czasu polskiego; stanowiący kwotowanie BID wskazane na rachunku realnym typu 

Standard (egzekucja market), na platformie xStation 5, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; 
j) Organizatorze  –  należy  przez  to  rozumieć  X-Trade  Brokers  Dom  Maklerski  S.A.  („XTB”), z 

siedzibą przy ul. Ogrodowej 58 w Warszawie, 00 – 876 Warszawa, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000217580, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego; 
k) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Konkursu; 
l) Regulaminie OTC – należy przez to rozumieć „Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń 

nabycia  i  zbycia  praw  majątkowych,  prowadzenia  rachunków  tych  praw  oraz  rachunków 

pieniężnych przez X-Trade Brokers DM S.A. (“Warunki Ogólne”)”, dostępny na stronie internetowej 

https://www.xtb.com/pl/oferta/informacje-o-rachunku/informacje-prawne 
m) Stronie internetowej – strona internetowa https://pl.xtb.com/konkurs 
n) Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, 

która wypełniła Formularz dostępny na Stronie internetowej oraz spełniła pozostałe warunki 

uczestnictwa w Konkursie określone Regulaminem; 
o) Zwycięzcy – należy przez to rozumieć Uczestnika Konkursu, który prawidłowo lub w sposób 

najbardziej zbliżony wytypuje Kurs jednego z instrumentów zgodnie z zasadami określonymi w 

https://pl.xtb.com/konkurs


 

niniejszym Regulaminie; 
3. Celem Konkursu jest wytypowanie przez Uczestnika Kursu wybranego instrumentu lub instrumentów. 
4. Udział Uczestnika w Konkursie oraz wypełnienie Formularza na Stronie internetowej oznacza, że 

akceptuje on zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. 
 

§ 2 

Fundator Nagród 

 

Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator. 

 

§ 3 

Uczestnicy Konkursu 

 

1. Z zastrzeżeniem § 1 ust. 2 pkt k) Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba mająca miejsce zamieszkania 

na terenie Polski, która wypełniła Formularz dostępny na Stronie internetowej poprzez podanie 

typowanego Kursu oraz która spełni warunki określone w § 6 niniejszego Regulaminu. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, byli pracownicy lub członkowie władz Organizatora, 

podmiotów współpracujących przy organizacji Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny tych 

osób. 

3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 2 powyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, 

rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 
4. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji warunków uczestnictwa określonych w ust. 1 powyżej, jak 

również prawidłowości danych osobowych zawartych w Formularzu. 
 

§ 4 

Kalendarz Konkursu i Zgłoszenia do 

Konkursu 

 

1. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są od dnia 14 kwietnia 2021 r., od godz. 8:00 do: 
a) dnia 14 kwietnia 2021 r. do godz. 17:00 - dla Kursu EURPLN CFD 
b) dnia 15 kwietnia 2021 r. do godz. 17:00 - dla Kursu GOLD CFD 
c) dnia 16 kwietnia 2021 r. do godz. 17:00 - dla Kursu DE30 CFD 
d) dnia 17 kwietnia 2021 r. do godz. 17:00 - dla Kursu ETHEREUM CFD 
e) dnia 18 kwietnia 2021 r. do godz. 17:00 - dla Kursu BITCOIN CFD 

2. Uczestnik zgłasza się do Konkursu poprzez wypełnienie Formularza na Stronie internetowej. 
3. W przypadku uzyskania kilku zgłoszeń z tym samym adresem mailowym lub numerem telefonu, na 

potrzeby Konkursu brane jest pod uwagę tylko to zgłoszenie, które wpłynęło najpóźniej. 
4. Ogłoszenie wysokości Kursu nastąpi za pośrednictwem rankingu na Stronie internetowej, który wskaże 

Uczestnika który prawidłowo lub w sposób najbardziej zbliżony wytypował jego wysokość. 
a) 14 kwietnia 2021 r. o godzinie 21:00 czasu polskiego - dla Kursu EURPLN CFD 
b) 15 kwietnia 2021 r. o godzinie 21:00 czasu polskiego - dla Kursu GOLD CFD 
c) 16 kwietnia 2021 r. o godzinie 21:00 czasu polskiego - dla Kursu DE30 CFD 
d) 17 kwietnia 2021 r. o godzinie 21:00 czasu polskiego - dla Kursu ETHEREUM CFD 
e) 18 kwietnia 2021 r. o godzinie 21:00 czasu polskiego - dla Kursu BITCOIN CFD 

5. Ogłoszenie wyniku Konkursu nastąpi po weryfikacji poprawności danych z rankingu w drodze kontaktu 

bezpośredniego ze Zwycięzcą w terminie do 7 dni od czasu określonego w punkcie 4. 
 

§ 5 

Nagrody 

 

1. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe, o charakterze edukacyjnym. Zwycięzca Konkursu otrzyma 

zestaw edukacyjny, składający się z dziesięciu książek o tematyce inwestycyjnej, o łącznej wartości około 

1000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych). 
a) Zwycięzcy konkursu dla Kursów EURPLN CFD, GOLD CFD, DE30 CFD oraz BITCOIN CFD 

otrzymają zestawy w skład których wchodzić będą następujące pozycje: 

i. “Inteligentny Inwestor XXI wieku” (4 tomy), Cezary Głuch 



 

ii. “Zawód Inwestor Giełdowy”, Alexander Elder 

iii. “Inwestycje Walutowe dla Bystrzaków”, Brian Dolan 

iv. “Sekrety Tradingu Krótkoterminowego”, Larry Williams 

v. “Analiza Price Action. Odwroty”, Al Brooks 

vi. “Psychologia Skutecznego Tradingu”, Steve Ward 

vii. “Kontrakty, Surowce Forex”, Rafał Glinicki 

b) Zwycięzca konkursu dla Kursu ETHEREUM CFD otrzyma zestaw w skład którego wchodzić będą 

następujące pozycje: 

i. “Inteligentny Inwestor XXI wieku” (4 tomy), Cezary Głuch 

ii. “Zawód Inwestor Giełdowy”, Alexander Elder 

iii. “Inwestycje Walutowe dla Bystrzaków”, Brian Dolan 

iv. “Sekrety Tradingu Krótkoterminowego”, Larry Williams 

v. “Analiza Price Action. Odwroty”, Al Brooks 

vi. “Droga Żółwia” - Curtis Faith 

vii. “Kontrakty, Surowce Forex”, Rafał Glinicki 

c) Zwycięzcy konkursu dla Kursów DE30 CFD oraz BITCOIN CFD otrzymają dodatkowo koszulki z 

autografem Jose Mourinho. 

 

 

 

§ 6 

Zasady Konkursu i Przyznawania Nagród 

 

1. Konkurs polega na wytypowaniu Kursu dla jednego bądź wielu instrumentów w terminach wskazanych w 

§ 4 ust. 1 Regulaminu. 
2. Nagrodę otrzyma Zwycięzca Konkursu. 
3. Każdy uczestnik może zostać Zwycięzcą Konkursu tylko co do jednego z instrumentów. 

4. Uczestnik, który zwyciężył poprawnie typując Kurs któregoś z instrumentów, nie uczestniczy w konkursie 

na wytypowanie Kursów rozstrzyganych później.  

5. Zestaw edukacyjny nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. 
6. W przypadku, gdy więcej niż jeden Uczestnik wytypuje poprawny lub najbardziej zbliżony Kurs, Zwycięzcą 

Konkursu będzie Uczestnik, który najwcześniej wypełnił Formularz. 
7. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że nie jest dozwolone działanie Uczestników w zmowie z innymi 

Uczestnikami, a uzyskanie przez Organizatora podejrzenia wykonywania takich działań stanowi podstawę 

do wykluczenia z Konkursu. 
8. W terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, Organizator skontaktuje się za pośrednictwem 

poczty elektronicznej (mailowo) oraz podejmie co najmniej 3 próby kontaktu telefonicznego ze 

Zwycięzcą, prosząc go o podanie danych oraz ewentualnie o dostarczenie niezbędnych do przekazania 

nagród, dokumentów. 
9. W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu ze Zwycięzcą, z przyczyn niezależnych od 

Organizatora lub braku odpowiedzi zwrotnej zawierającej wszystkie wymagane informacje w terminie 7 

dni od dnia wysłania wiadomości mailowej, Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzekazania 

nagrody lub do decyzji o innym przeznaczeniu nagrody. 
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie 

Zwycięzcy. W przypadku nieodebrania przez Zwycięzcę nagrody Organizator może zdecydować o utracie 

przez Zwycięzcę  prawa do nagrody, a następnie przyznać nagrodę innemu Uczestnikowi albo 

zadecydować o innym przeznaczeniu nagrody. 
11. W przypadku negatywnej weryfikacji danych Zwycięzcy, Organizator zastrzega sobie prawo do 

nieprzekazania nagrody. 
12. Po pozytywnej weryfikacji danych niezbędnych do przekazania nagród, Organizator przekaże nagrody 

Zwycięzcy. 
13. W przypadku wykluczenia Uczestnika z Konkursu, traci on prawo do nagrody. 
14. Organizator, w przypadku gdy powstanie taki obowiązek zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905 ze zm.) (dalej jako: "ustawa o 

PIT") przed wydaniem Nagród Zwycięzcy, obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu 

Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości odpowiednio 19% lub 



 

10%. Nagroda taka może korzystać ze zwolnienia z podatku do kwoty 2.000 PLN na podstawie art. 21 

ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. 
15. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że nie jest dozwolone przeniesienie prawa do nagrody na inną 

osobę. 
§ 7 

Reklamacje 

 

1. Reklamacje    dotyczące     Konkursu     mogą     być     zgłaszane     przez     Uczestnika     wyłącznie 

w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Działu Sprzedaży Organizatora (sales@xtb.pl) w 

terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, stanowiącego podstawę reklamacji. 
2. Reklamacja dotycząca Konkursu powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika wraz z 

adresem e-mail, jak również dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. Reklamacje nie 

spełniające tych wymogów nie będą rozpatrywane. 
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji. 
4. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora na adres poczty elektronicznej podany 

konkursowej przez Uczestnika podczas zgłaszania reklamacji. 
 

§ 8 

Dane osobowe, wizerunek i inne dane 

 

1. Dane osobowe Uczestników będą chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych. 
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 
3. Uczestnikom przysługuje prawo do dostępu, wglądu, poprawiania oraz usunięcia swoich danych 

osobowych. 
4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych zawartych w 

formularzu zgłoszeniowym oraz innych materiałach przekazanych Organizatorowi w celu 

przeprowadzenia Konkursu oraz po Konkursie w celach marketingowych Organizatora. 
5. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie swoich danych osobowych na ogólnie dostępnych stronach 

internetowych Organizatora. 
6. W związku z udziałem w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę opublikowanie przez Organizatora na Stronie 

internetowej danych osobowych w postaci imienia i nazwiska w przypadku wyłonienia Uczestnika jako 

Zwycięzcy Konkursu. 
7. W związku z udziałem w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę opublikowanie przez Organizatora na Stronie 

internetowej oraz portalu Facebook swojego wizerunku w przypadku wyłonienia Uczestnika jako Zwycięzcy 

Konkursu. 
8. Zgody, o których mowa w ust. 4-6 powyżej są udzielone dobrowolnie i nieodpłatnie. 

9. Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie za udział w Konkursie oraz za wykorzystanie ich 

danych osobowych w przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.  

 

§ 9 

Postanowienia Końcowe 

 

1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Stronie internetowej. 
2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że jest uprawniony do brania udziału w innych promocjach, 

konkursach oraz ofertach specjalnych organizowanych przez XTB, wyłącznie na specjalne życzenie 

Uczestnika i o ile XTB wyrazi na to zgodę. 
3. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie tylko na korzyść Uczestników. Zmiana Regulaminu zostanie 

opublikowana w miejscach wskazanych w ust. 1 powyżej. 
4. Prawo do Nagrody Uczestnik może uzyskać tylko i wyłącznie po spełnieniu warunków wskazanych w 

§6. 

5. W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  Regulaminie  stosuje  się  odpowiednio  postanowienia 

Regulaminu OTC. 
6. Organizator  nie  odpowiada  za  błędy  powstałe  na  Stronie  internetowej,  będące  poza  kontrolą 

Organizatora. 
7. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 
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8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 2021 r. 


