
Regulamin Konkursu  
10 łatwych lekcji inwestowania w fundusze 

 
§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Organizatorem konkursu o nazwie „10 łatwych lekcji inwestowania w fundusze” zwanego dalej 
„Konkursem” jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w 
Warszawie (00-517), przy ul. Marszałkowskiej 78/80, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048901, NIP 526-10-26-828, kapitał zakładowy 
23.640,000 zł S.A. (dalej jako „DM BOŚ S.A.” lub „Organizator”).   

2. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie niniejszego 
regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.   

3. Konkurs trwa w okresie od 11 kwietnia 2018 roku do 27 maja 2018 roku. 
4. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, spełniająca warunki określone w Regulaminie, zwana w treści 
Regulaminu „Uczestnikiem”. 

5. Uczestnikami nie mogą być: pracownicy Organizatora oraz osoby wchodzące w skład 
statutowych organów Organizatora, a także członkowie najbliżej rodziny tych osób, jak 
również byli pracownicy Organizatora, z którymi Organizator rozwiązał stosunek pracy w 
okresie dwunastu miesięcy przed dniem rozpoczęcia konkursu, osoby wchodzące w skład 
statutowych organów oraz pracownicy Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz członkowie 
najbliższej rodziny tych osób, osoby, które podpisały z Organizatorem umowę zlecenia w 
zakresie podejmowania przez zleceniobiorcę działań promocyjno-informacyjnych na rzecz 
Organizatora, agenci firmy inwestycyjnej działający na rzecz Organizatora, wpisani do rejestru 
firm inwestycyjnych prowadzonego przez Komisje Nadzoru Finansowego a także pracownicy 
podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Konkursu.  

6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w 
całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad. 

7. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 
29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Tekst jednolity Dz.U. z 2004, Nr 4, poz. 27 
ze zm.).  
 

§ 2 
UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

 
Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien spełnić łącznie następujące warunki:  
 

a) w dniach od 11 kwietnia 2018 roku do 22 maja 2018 roku na stronie: 
https://10latwychlekcji.bossafund.pl/ zarejestrować się zgodnie z podaną instrukcją,  

b) zapoznać się z przesłanymi na podany adres e-mail przez Organizatora lekcjami,   
c) rozwiązać test umieszczony w formie elektronicznej na stronie internetowej: 

testwiedzy10latwychlekcji.bossafund.pl w jak najkrótszym czasie.  
 
 
 



§ 3  
NAGRODY 

 
 
1. Organizator przekaże 100 (sto) nagród rzeczowych (dalej Nagrody Rzeczowe) o wartości min 

150 (sto pięćdziesiąt) zł każda oraz 100 (sto) zaproszeń na szkolenie „Inwestowanie w 
fundusze w praktyce” (dalej Zaproszenia na Szkolenie).  

2. O przyznaniu Nagród Rzeczowych, decyduje w pierwszej kolejności ilość poprawnych 
odpowiedzi udzielonych przez Uczestnika. W przypadku tej samej liczby poprawnie 
udzielonych odpowiedzi, decydującym czynnikiem będzie krótszy czas wypełnienia testu przez 
Uczestników. Czas wypełnienia testu będzie mierzony na stronie internetowej testu przez 
Organizatora.  

3. Jeden Uczestnik może tylko jeden raz wypełnić test. W przypadku kilkukrotnego wypełniania, 
brany pod uwagę będzie pierwszy wypełniony test.    

4. Jeden Uczestnik może otrzymać jedną Nagrodę Rzeczową.  
5. 100  (sto) Zaproszeń na Szkolenie, zostanie skierowanych do 100 (stu) Uczestników, którzy 

odpowiedzą poprawnie na największą liczbę pytań, a w przypadku tej samej liczby 
poprawnych odpowiedzi o przyznaniu Zaproszeń na Szkolenie decydującym czynnikiem będzie 
krótszy czas wypełnienia testu przez Uczestników.   

6. Zaproszenia na Szkolenie zostaną wysłane do Uczestników na podane przez nich adresy e -
mail.   

7. Osoby, którym zostanie przyznane Zaproszenie na Szkolenie powinny potwierdzić udział w 
szkoleniu w sposób wskazany w Zaproszeniu na Szkolenie. W przypadku niepotwierdzenia 
udziału w ciągu 5 dni od otrzymania Zaproszenia na Szkolenie, zaproszenie na Szkolenie traci 
ważność.   

8. Zaproszenie na Szkolenie jest imienne, nie może być przekazywane innym osobom.  
9. Organizator zastrzega sobie możliwość wysłania Zaproszeń do większej liczby Uczestników niż 

100 ( sto). 
10. Nagrody Rzeczowe oraz Zaproszenia na Szkolenie nie podlegają wymianie na ekwiwalent 

pieniężny. 
11. Organizator pokryje wartość zryczałtowanego podatku w wysokości 10% wartości Nagrody 

Rzeczowej, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200 z późn. zm.) we własnym zakresie  

 
 
 

§ 4 
NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ KONKURSU 

 
1. Do dnia 1 czerwca 2018 r. Organizator sporządzi listę Uczestników wraz z uzyskaną przez 

nich liczbą punktów w celu ustalenia laureatów Konkursu. 
2. Komisja powołana przez Organizatora sporządzi protokół z przebiegu Konkursu.  

 
 
 
 
 



§ 5 
WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY, POWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU 
 
 
1. Do Uczestników, którzy zostali laureatami Konkursu, w ciągu 3 dni roboczych od dnia 

rozstrzygnięcia Konkursu zostanie wysłana wiadomość email informująca o wygranej i o 
przyznanej Nagrodzie Rzeczowej i Zaproszeniu na Szkolenie.  

2. Uczestnik jest traktowany jako powiadomiony o wygranej i o przyznanej nagrodzie w dniu 
wysłania wiadomości email. 

3. Nagrody Rzeczowe zostaną wręczone na szkoleniu „Inwestowanie w fundusze w praktyce” 
lub wysłane pocztą na podany przez Uczestnika adres do korespondencji. Jeżeli w ciągu 5 
dni od wysłania wiadomości email, o której mowa w § 5 pkt. 1, Organizator nie otrzyma 
informacji o sposobie odbioru nagrody, Uczestnik traci prawo do Nagrody Rzeczowej i/lub 
Zaproszenia na Szkolenie.   

 
 

§ 6 
REKLAMACJE 

 

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności, listem poleconym wysłanym na adres Organizatora: Dom Maklerski 
Banku Ochrony Środowiska S.A., ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa z dopiskiem 
„Konkurs – 10 Łatwych lekcji inwestowania w fundusze”. W reklamacji należy wskazać adres 
do doręczeń.  

2. Reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania 
przez Organizatora. Komisja rozpatrując reklamacje stosować się będzie do postanowień 
niniejszego Regulaminu. O decyzji Komisji Uczestnik zostanie powiadomiony listem 
poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 30 dni od daty otrzymania 
reklamacji przez Organizatora. Decyzja Komisji w zakresie wniesionej reklamacji jest 
ostateczna i wiążąca. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi 
przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.  

 
 

§ 7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej : 

https://10latwychlekcji.bossafund.pl/. 

2. Odpowiedzialność za organizację Konkursu oraz jego przebieg ponosi Organizator. Sądem 
właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z tytułu organizacji i udziału w 
konkursie jest właściwy sąd powszechny.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.  
4. Uczestnik Konkursu przed przystąpieniem do Konkursu wyraża zgodę na otrzymywanie 

informacji handlowej kierowanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej od 
Organizatora,  DM BOŚ S.A. oraz podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej DM BOŚ 
S.A. zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.). Uczestnik Konkursu wyraża zgodę 
na otrzymywanie informacji handlowych kierowanych z użyciem telekomunikacyjnych 



urządzeń końcowych do celów marketingu bezpośredniego od Organizatora, DM BOŚ S.A. oraz 
podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej DM BOŚ S.A. zgodnie z art. 172 ust. 1 
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z 
późn. zm.). Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez podmioty wchodzące w 
skład grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. swoich danych osobowych w celu 
promocji (marketingu) produktów i usług podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej 
BOŚ S.A. oraz tworzenia analiz i raportów zbiorczych. 

5. Uczestnictwo w Konkursie oraz podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest 
dobrowolne, jednakże nie wyrażenie zgód określonych w pkt 4 uniemożliwia udział w 
Konkursie. 

6. Organizator informuje, iż Partnerami Konkursu są Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych 
wskazane na stronie Konkursu, o której mowa w § 7 ust. 1. Ponadto Organizator informuje, iż 
w zależności od zawartych umów z poszczególnymi Partnerami otrzymuje od poszczególnych 
Partnerów świadczenie pieniężne z tytułu uczestnictwa Partnera w Konkursie. Świadczenia 
pieniężne otrzymane od poszczególnych Partnerów są w całości przeznaczone na pokrycie 

kosztów związanych z realizacją i przeprowadzeniem Konkursu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


