Bielsko-Biała dn. 14 października 2010 r.

REGULAMIN KONKURSU DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW

„ŻAK INWESTUJE 2010”
Tekst jednolity (po zmianach)

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs pod nazwą „ŻAK INWESTUJE 2010” organizowany jest na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej.
2. Przedmiotem Konkursu jest inwestowanie rzeczywistych pieniędzy w wybrane instrumenty
finansowe (akcje i prawa do akcji), notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A.
w Warszawie (dalej„Giełda”).
3. Celem Konkursu jest popularyzacja inwestowania w instrumenty finansowe notowane na Giełdzie
wśród pełnoletnich uczniów i studentów uczelni wyższych.

§2. ORGANIZATOR
1. Organizatorem Konkursu jest Beskidzki Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Bielsku Białej, zwany
dalej „BDM S.A.” www.bdm.pl.

§3. UCZESTNICY KONKURSU
1. W Konkursie mogą wziąć udział pełnoletni uczniowie szkół oraz studenci uczelni wyższych, którzy
nie ukończyli 26 roku życia, zwani dalej Uczestnikami.

§4. KALENDZARZ KONKURSU
1. Pierwszym dniem Konkursu jest 18 październik 2010 roku, ostatnim dniem jest 31 grudzień 2010r.
2. Konkurs trwa we wszystkie dni, w których odbywają się sesje na Giełdzie.
3. Wyniki konkursu oraz termin i sposób wręczenia nagród ogłosi organizator na swojej stronie
internetowej.

§5. PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU
1. Przystąpienie do Konkursu może nastąpić w okresie od 15 września 2010 roku do 30 listopada 2010
roku. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez:
a. otwarcie rachunku inwestycyjnego w BDM S.A. oraz podpisanie aneksu „ŻAK”, zgodnie ze
wzorem obowiązującym w BDM S. A., na podstawie których BDM S.A. prowadzić będzie
rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny Uczestnika,
b. wpłacenie na rachunek inwestycyjny kwoty minimum 1000 zł (słownie: tysiąc złotych).
c. rejestrację Uczestnika na stronie www.bdm.pl/konkurs .
2. W trakcie trwania konkursu można dopłacać na konto konkursowe środki finansowe w dowolnej
wysokości.
3. Liczba Uczestników jest nieograniczona (minimum 50 uczestników)
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§6. PRZEBIEG KONKURSU.
1. W ramach Konkursu Uczestnicy konkurują, inwestując w akcje, prawa do akcji i prawa poboru
notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
2. Uczestnik może dokonywać inwestycji wyłącznie w ramach jednego rachunku inwestycyjnego,
zwanego dalej Rachunkiem Konkursowym.
3. Składanie zleceń odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie świadczenia usług
brokerskich, obowiązującym w BDM, z uwzględnieniem postanowień umów, na podstawie, których
prowadzone będą poszczególne Rachunki Konkursowe.
4. BDM zapewnia wszystkim Uczestnikom jednakowe zasady i warunki korzystania z usług
maklerskich w okresie trwania Konkursu, zgodne z ofertą BDM ŻAK (www.bdm.pl/zak).
5. Nie jest dopuszczalne składanie zleceń przez pełnomocników.
6. Uczestnicy mogą składać zlecenia: osobiście w POK BDM, telefonicznie lub poprzez internet.
7. Zadaniem Uczestników jest osiągnięcie w dniu zakończenia Konkursu jak najwyższego miejsca
w Rankingu.
8. Ranking zbudowany będzie w oparciu o stosunek wartości aktywów na Rachunku Konkursowym
(Aktywa) do sumy środków pieniężnych wpłaconych na Rachunek Konkursowy w czasie trwania
Konkursu, zwany dalej Wynikiem. Im wyższy Wynik uzyska Uczestnik, tym wyższa będzie jego
pozycja w Rankingu. Jeśli kilku Uczestników uzyska ten sam Wynik, to o wyższym miejscu
w rankingu będzie decydować wyższa suma środków pieniężnych wpłaconych na Rachunek
Konkursowy, a następnie wcześniejszy czas otwarcia Rachunku Konkursowego.
9. Aktywa na Rachunkach Konkursowych Uczestników wyceniane będą wg następującej zasady:
a. akcje i prawa do akcji – wyceniane wg ceny zamknięcia z dnia na który obliczane są
Aktywa, a w przypadku gdy nie ustalono w danym dniu ceny zamknięcia – wg ostatniej
znanej ceny zamknięcia,
b. środki pieniężne w tym także zobowiązania i należności z tytułu zawartych transakcji.
c. instrumenty finansowe inne niż akcje, prawa do akcji i prawa poboru – wartość 0 zł,
10. W szczególnych przypadkach Organizatorzy mogą określić inne niż wskazane w pkt. 9 zasady
wyceny Aktywów na Rachunkach Konkursowych.
11. Wszelkie środki oraz instrumenty finansowe znajdujące się na Rachunku Konkursowym, a także
uzyskane z nich dochody są własnością Uczestnika.
12. Uczestnik ma prawo do składania wyłącznie poniższych dyspozycji dotyczących aktywów na
Rachunku Konkursowym:
a. zlecenie nabycia/zbycia akcji, praw do akcji lub praw poboru,
b. zapis na akcje nowej emisji, (pod warunkiem debiutu spółki na GPW do końca trwania
konkursu)
c. wpłata gotówkowa lub bezgotówkowa.
13. Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu w przypadku:
a. złożenia dyspozycji dotyczącej aktywów na Rachunku Konkursowym innej niż wskazana
w pkt. 12
b. złożenia dyspozycji przez pełnomocnika.
c. podejmowania działań niezgodnych z obowiązującymi aktami prawnymi.

§7. INFORMACJE O PRZEBIEGU KONKURSU.
1. Organizator zastrzega sobie prawo do podawania i publikowania danych osobowych laureatów
wszystkich nagród.
2. W trakcie Konkursu, Organizator publikować będzie, na swoich stronach internetowych, rankingi
najlepszych Uczestników bez podania aktualnej wartości aktywów na Rachunku Konkursowym.
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§8. NAGRODY
1. W Konkursie, przyznane zostaną następujące nagrody dla najlepszych Uczestników:
a. za zajęcie I miejsca w Rankingu – 3,000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) przekazane na
rachunek konkursowy zwycięzcy,
b. za zajęcia II miejsca w Rankingu – aparat fotograficzny
c. za zajęcie III miejsca w Rankingu – nagrody książkowe
2. Nagroda za zajęcie I miejsca powiększona będzie o kwotę środków pieniężnych stanowiącą
równowartość podatku należnego w związku z otrzymaniem nagrody, przy czym kwota ta nie będzie
wypłacona Uczestnikowi lecz zostanie przekazana w jego imieniu właściwemu Urzędowi
Skarbowemu tytułem zapłaty podatku od nagrody konkursowej.

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy Uczestników, którzy zajęli miejsca od 1
do 10 z podaniem ich imienia i nazwiska.
2. Zgłoszenie udziału w Konkursie oraz wzięcie w nim udziału oznacza zgodę na warunki niniejszego
Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu w każdym czasie.
4. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do zapłacenia podatku z tytułu dochodu osiągniętego w związku
z inwestycjami dokonywanymi w ramach Konkursu we własnym zakresie, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
5. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie www.bdm.pl.
6. W związku ze zmianami w regulaminie, uczestnikom przysługuję prawo do rezygnacji z udziału w
konkursie do 26 października 2010 roku.
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