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REGULAMIN KONKURSU 

„Wygraj iPada Air 2 o wartości 1 999 zł” 

 

(do Konkursu można przystąpić najpóźniej w dniu 4 września 2016 roku) 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Konkurs o nazwie „Wygraj iPada Air 2 o wartości 1 999 zł” (dalej również jako: „Konkurs”) 

nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku 

o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, Nr 201, poz. 612, z późn. zm.).  

2. Konkurs odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.). 

3. Organizatorem Konkursu jest spółka działająca pod firmą Investio Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Podole 60, 30-394 Kraków, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000439216, NIP 6751476261, REGON 122572615, której kapitał zakładowy 

wynosi 72.000,00 zł, dalej również jako „Organizator”. 

4. Konkurs prowadzony będzie przez Organizatora w okresie od dnia 24 sierpnia 2016 r. do dnia 30 

września 2016 r. (włącznie z tym dniem). 

5. Słownik pojęć:  

1) Abonament – opłata za korzystanie z Serwisu Squaber (prowadzonego w domenie www. 
squaber.com) uiszczana okresowo, z góry za dany okres rozliczeniowy, w wysokości 
wynikającej z obowiązującego Cennika; 

2) Cennik – wykaz opłat za poszczególne Usługi Serwisu Squaber, stanowiący załącznik nr 1 do 
Regulaminu Serwisu, a także dostępny za pośrednictwem strony internetowej Serwisu 
Squaber. 

3) Konto – profil Użytkownika tworzony wraz z rejestracją, za pomocą którego może on 
korzystać z funkcjonalności Serwisu Squaber; 

4) Okres Obowiązywania Konkursu – okres od dnia przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu 

do dnia wykluczenia Uczestnika z Konkursu albo dnia zakończenia Konkursu dla danego 

Uczestnika; 

5) Okres Przystąpienia do Konkursu – należy przez to rozumieć okres, w którym możliwe jest 

przystąpienie do Konkursu poprzez złożenie Oświadczenia, tj. okres od dnia 24 sierpnia 2016 

r. do dnia 4 września 2016 r. (włącznie z tym dniem); 

6) Oświadczenie – oświadczenie Uczestnika o przystąpieniu do Konkursu,  składane poprzez 

przesłanie Organizatorowi na adres e-mail konkurs@squaber.com wiadomości e-mail 

zawierającej w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, numeru PESEL osoby 

zainteresowanej uczestnictwem w Konkursie, do czego może być wykorzystany wzór 

stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu;  

7) Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin; 

mailto:konkurs@squaber.com
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8) Regulamin Serwisu – regulamin serwisu prowadzonego przez Organizatora w domenie: 

www.squaber.com; 

9) Strona Internetowa Organizatora – należy przez to rozumieć stronę internetową w domenie: 

www.squaber.com; 

10) Uczestnik – należy przez to rozumieć podmiot zakwalifikowany do Konkursu przez 

Organizatora, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie i który nie zostanie 

wykluczony z Konkursu przed jego zakończeniem; 

11) Zadanie Konkursowe – wskazanie przez Uczestnika akcji 5 (pięciu) różnych spółek 

notowanych na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie poprzez 

wskazanie ticker’ów 5 (pięciu) spółek.  

6. Wszelkie pozostałe pojęcia niezdefiniowane w Regulaminie należy rozumieć zgodnie  

z brzmieniem ustalonym w Regulaminie Serwisu. 

7. Konkurs nie łączy się z akcjami promocyjnymi i innymi konkursami organizowanymi przez 

Organizatora. 

8. Konkurs jest nielimitowany liczbą Uczestników. 

 

§ 2 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Uczestnikiem Konkursu, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 Regulaminu, mogą zostać osoby fizyczne, które 

ukończyły 18 (osiemnasty) rok życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,  które 

opłaciły Abonament za okres 12 (dwunastu) miesięcy w cenie 497 (czterysta dziewiędziesiąt 

siedem) zł w związku z posiadaniem Konta w Serwisie Squaber i które złożyły Oświadczenie o 

przystąpieniu do Konkursu. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie zgodnych ze stanem faktycznym wszystkich 

danych wymaganych w Oświadczeniu oraz otrzymanie od Organizatora informacji zwrotnej  

o zakwalifikowaniu do Konkursu za pomocą poczty elektronicznej. Podmiot, który poda dane 

niezgodne ze stanem faktycznym podlga wykluczeniu z Konkursu i traci prawo do Nagrody nawet 

po dokonaniu przez niego koniecznych czynności uprawniających do uzyskania prawa do Nagrody.  

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy (przez których rozumie się również osoby 

zatrudnione na podstawie dowolnej umowy cywilnoprawnej), byli pracownicy lub członkowie 

władz Organizatora oraz grupy kapitałowej, do której Organizator należy, podmiotów 

współpracujących przy organizacji Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób, za 

których rozumie się m.in., ale nie wyłącznie: wstępnych, zstępnych, małżonków, rodzeństwo oraz 

małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców oraz rodzeństwo małżonków, a także osoby 

pozostające w stosunku przysposobienia lub kurateli z tymi osobami. 

4. Organizator odmawia udziału w Konkursie osobom, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu, a w 

przypadku uzyskania informacji o ich przystąpieniu do Konkursu już po dopuszczeniu Uczestnika 

(Uczestników) do Konkursu, Organizator wyklucza z Konkursu takiego Uczestnika (takich 

Uczestników). Ponadto Organizator wyklucza z Konkursu osoby, które odstąpiły od Umowy nr 1 

lub Umowy nr 2 w ciągu 30 dni od dnia zawarcia odpowiednio Umowy nr 1 lub Umowy nr 2.  

5. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji warunków uczestnictwa w każdym czasie, jednakże 

nie później niż 40 (czterdzieści) dni od zakończenia Okresu Obowiązywania Konkursu dla danego 

Uczestnika. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik, pomimo zakazu, o  
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którym mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu, wziął udział w Konkursie i spełnił warunek do otrzymania 

Nagrody, Nagroda nie będzie mogła być wydana takiemu Uczestnikowi i Uczestnik traci do niej 

prawo. 

6. Organizatorowi, poza przypadkami określonymi w § 2 ust. 2-5 Regulaminu, przysługuje prawo 

wykluczenia Uczestnika z Konkursu w każdym czasie, jednakże nie później niż 14 (czternaście) dni 

od zakończenia Okresu Obowiązywania Konkursu dla danego Uczestnika, w przypadku powzięcia 

wątpliwości co do uczciwości działań Uczestnika podejmowanych w odniesieniu do Konkursu. 

7. Organizator odmawia wydania Nagrody podmiotom, o których mowa w § 2 ust. 4 i 6 Regulaminu, 

nawet po dokonaniu przez nie koniecznych czynności uprawniających do uzyskania prawa do 

Nagrody. 

8. Uczestnik może brać udział w Konkursie wyłącznie 1 (jeden) raz. W przypadku zgłoszenia 

uczestnictwa w Konkursie przez Uczestnika, który jest już zarejestrowany w Konkursie lub który 

brał udział w Konkursie przed datą zgłoszenia kolejnego uczestnictwa,  Organizator wyklucza z 

Konkursu takiego Uczestnika i odmawia wydania Nagrody takiemu Uczestnikowi, w przypadku 

dokonania przez takiego Uczestnika koniecznych czynności uprawniających do uzyskania prawa 

do Nagrody. 

 

§ 3 

Przystąpienie do Konkursu 

1. Przystąpienie do Konkursu wymaga dokonania w Okresie Przystąpienia do Konkursu przez 

podmiot zainteresowany uczestnictwem w Konkursie następujących czynności: 

1) złożenia Oświadczenia o przystąpieniu do Konkursu poprzez wysłanie Oświadczenia na adres 

e-mail konkurs@squaber.com, oraz 

2) potwierdzenia przez ten podmiot, że zapoznał się w całości z Regulaminem, oraz 

3) potwierdzenia przez ten podmiot, że zapoznał się z informacją, iż Organizator będzie 

administratorem jego danych osobowych przekazanych w związku z Konkursem. 

2. Organizator niezwłocznie po wykonaniu czynności, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, przez 

podmiot zainteresowany uczestnictwem w Konkursie przesyła do tego podmiotu za pomocą 

wiadomości e-mail informację zwrotną o zakwalifikowaniu go do Konkursu (o ile spełnione zostały 

warunki określone w Regulaminie). 

 

§ 4 

Zasady Konkursu 

1. Konkurs składa się z dwóch etapów polegających na: 

1) etap I - wykonaniu Zadania Konkursowego w taki sposób, aby uzyskać Stopę Zwrotu 

Inwestycji określoną w ust. 4 poniżej, 

2) etap II – ocenie wykonania Zadania Konkursowego przez komisję konkursową składającą się 

z 3 (trzech) osób wyłonionych przez Organizatora. 

2. Organizator, biorąc pod uwagę ceny otwarcia akcji wskazanych przez Uczestnika z sesji giełdowej 

w dniu 5 września 2016 r., zbuduje portfel konkursowy Uczestnika w taki sposób, że dla każdej ze 

wskazanych spółek doda on do portfela konkursowego maksymalną liczbę akcji mieszczącą się w 

kwocie 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) PLN, a za kwotę pozostałą po tak dokonanym podziale, 

która pozwoli na uzupełnienie wartości portfela konkursowego  do kwoty 100.000,00 (stu tysięcy) 
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PLN doda do portfela konkursowego akcje o najniżej wartości spośród tych wskazanych  przez 

Uczestnika, przy czym w przypadku kiedy akcje co najmniej 2 (dwóch) spółek będą tej samej 

wartości Organizator doda do portfela konkursowego akcje wcześniejsze w kolejności, jaką wybrał 

Uczestnik do wymienienia akcji (dalej również jako: „Wartość startowa”). 

 

PRZYKŁAD 1: 

 

akcje Spółki A, cena otwarcia 12,65 PLN, liczba akcji dodanych do portfela = Floor (20.000,00 / 
12,65) = 1581 
akcje Spółki B, cena otwarcia 10,50 PLN, liczba akcji dodanych do portfela = Floor (20.000,00 / 
10,50) = 1904 
akcje Spółki C, cena otwarcia 23,99 PLN, liczba akcji dodanych do portfela = Floor (20.000,00 / 
23,99) = 833 
akcje Spółki D, cena otwarcia 10,50 PLN, liczba akcji dodanych do portfela = Floor (20.000,00 / 
10,50) = 1904 
akcje Spółki E, cena otwarcia 158,13 PLN, liczba akcji dodanych do portfela = Floor (20.000,00 / 
158,13) = 126 
 
Wartość portfela: 99,891,70 PLN 
kwota pozostała do kwoty 100.000,00 PLN: 108,30 PLN 
Organizator dodaje do portfela konkursowego 10 akcji (108,30 PLN / 10,50 PLN) Spółki B (wyżej 
w kolejności wskazanej przez Uczestnika)  
 
Łączna wartość portfela: 99.996,70 PLN 
 

 

3. Finalna wartość portfela konkursowego stworzonego w ramach Zadania Konkursowego obliczana 

będzie po cenach zamknięcia z sesji 30 września 2016 i zostanie skorygowana o występujące w 

tym czasie operacje kapitałowe dokonywana na akcjach spółek wybranych do portfela takich jak 

odcięcia prawa do dywidendy, split akcji, resplit akcji, odcięcie prawa poboru  (dalej również jako: 

„Wartość końcowa”).  

 

PRZYKŁAD 2: 

 

Łączna wartość portfela konkursowego wynosiła w dniu X (w dniu obliczania Wartości startowej)  

99.996,70 PLN. 

 

Po sesji z 30 września 2016 ceny zamknięcia kształtowały się w następujący sposób: 

 

akcje Spółki A, cena zamknięcia 14,00 PLN 
akcje Spółki B, cena zamknięcia 13,00 PLN 
akcje Spółki C, cena zamknięcia 23,99 PLN 
akcje Spółki D, cena zamknięcia 9,00 PLN 
akcje Spółki E, cena zamknięcia 150,12 PLN 
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Łączna wartość portfela konkursowego wyniosła po sesji 30 września 2016 103.050,79 PLN co dało 

stopę zwrotu 3%. 

 

4. Do II etapu Konkursu kwalifikowani są Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe tj. prześlą 

do 4 września 2016 r. (włączenie z tym dniem) listę 5 tickerów spółek notowanych na rynku 

głównym GPW. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który 

wśród 5 tickerów spółek przesłał spółkę, która w okresie od 5 września 2016 r. do 30 września 

2016 r. została wykluczona z obrotu, której notowania zostały zawieszone lub  w przypadku której 

z innych powodów nie da się określić ceny zamknięcia po sesji z 30 września 2016 r. 

5. II etap Konkursu polega na ocenie portfela inwestycyjnego stworzonego przez Uczestnika na 

podstawie następujących kryteriów: 

 

1) stopy zwrotu, 

2) wysokości wskaźnika Sharpe'a (stosunek osiągniętego zysku do ryzyka)  – miernik stopnia 

ryzyka portfela inwestycyjnego, 

3) stopnia skomplikowania doboru spółek do portfela inwestycyjnego, w szczególności stopnia 

dywersyfikacji branż spółek, a także obecności w portfelu inwestycyjnym spółek: 

a) emitujących akcje o niskiej płynności,  

b) co do których toczy się postępowanie upadłościowe lub naprawcze,   

c) które od 4 (czterech) kwartałów odnotowują stratę netto,  

a) o ujemnych kapitałach,  

d) dla których notowania ich akcji zostały zawieszone lub które trafiły na listę alertów  

– miernik stopnia dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. 

 

6. Komisja Konkursowa w ramach oceny każdego z kryteriów wskazanych w ust. 4  pkt 1 i 2 powyżej 

przyznaje od 0-100 punktów. 

7. Laureatem konkursu zostaje 1 Uczestnik, który w II etapie Konkursu zdobędzie najwyższą liczbę 

punktów, przy czym w przypadku osiągnięcia przez co najmniej 2 (dwóch) Uczestników takiego 

samego wyniku, w sytuacji gdy przewidzianych do przyznania Nagród jest mniej niż Uczestników 

o jednakowym wyniku, Nagrodę otrzymuje Uczestnik, którego stopa zwrotu była wyższa. 

8. O wynikach II etapu zadania konkursowego Organizator ogłosi w dniu 2 września 2016 r. na 

Stronie Internetowej Organizatora. 

 

§ 5 

Nagrody i zasady ich wydania 

1. Laureat Konkursu otrzymuje nagrodę w postaci iPada Air 2 16 GB (tylko Wi-Fi) (dalej również jako: 

„Nagroda“). 

2. Laureat otrzymuje Nagrodę w ciągu 4 (czterech) tygodni od opublikowania przez Organizatora 

wyników, o których mowa w § 4 ust. 7 Regulaminu, pod warunkiem podpisania i przekazania 

Organizatorowi protokołu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.  

3. Laureat Konkursu, który spełni warunki otrzymania Nagrody, otrzyma od Organizatora Nagrodę 

wyłącznie w formie rzeczowej i nie jest uprawniony do ubiegania się wypłaty przez Organizatora 

równowartości pieniężnej Nagrody. 
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4. Sposób i miejsce odebrania przez Uczestnika Nagrody ustalane są indywidualnie pomiędzy 

Uczestnikiem a Organizatorem. 

 

§ 6 

Podatek 

Podatek dochodowy od osób fizycznych właściwy dla nagród  (w stawce 10% wartości Nagrody) 

sfinansuje i uiści na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego Organizator  jako płatnik tego 

podatku. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Konkursu na  

Stronie Internetowej Organizatora. 

2. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.  

3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych, w 

zakresie i zgodnie z informacją zawartą w formularzu zgłoszeniowym w celu związanym z 

organizacją niniejszego Konkursu. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych 

osobowych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale 

niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

4. Organizator, na co najmniej tydzień przed dniem wprowadzenia w życie zmian w Regulaminie, zamieszcza 

na Stronie Głównej Konkursu informację o treści tych zmian i terminie ich wejścia w życie oraz przesyła na 

e-mail Uczestnika Konkursu informację o wprowadzonych zmianach wraz z treścią zmian. 

5. Organizator, w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, zamieszcza na Stronie Głównej Konkursu, poza 

informacjami, o których mowa w ust. 4 powyżej, również tekst jednolity Regulaminu, który będzie 

obowiązywał po wejściu w życie zmian w Regulaminie. 

6. Uczestnik w przypadku dokonania przez Organizatora zmian w Regulaminie ma prawo rezygnacji z 

uczestnictwa w Konkursie do czasu wejścia w życie tych zmian. 

7. Jeżeli Uczestnik nie zrezygnuje z uczestnictwa w Konkursie do czasu wejścia w życie zmian Regulaminu, 

zmieniona treść Regulaminu wiąże Uczestnika i Organizatora od dnia wejścia w życie zmian Regulaminu. 

8. Postanowienia ust. 4 – 7 powyzej nie mają zastosowania do konsumentów. 

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. 
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NR 1 
WZÓR OŚWIADCZENIA O PRZYSTĄPIENIU 

DO KONKURSU „Wygraj iPada Air 2 o wartości 1 999 zł” 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
Zgłaszam swój udział w Konkursie „Wygraj iPada Air 2 o wartości 1 999 zł ”. Poniżej podaję swoje dane: 
 
imię: 
nazwisko:  
numer PESEL: 
 
Jednocześnie informuję, że znana jest mi treść Regulaminu Konkursu, a przystępując do Konkursu 
wyrażam zgodę na przetwarzane przez jego Organizatora, jako administratora danych, moich danych 
osobowych we ww. zakresie w celu związanym z organizacją tego Konkursu.  
 
Ticker’y spółek jakie wybieram w ramach niniejszego Konkursu to: 
 
 
Z poważaniem, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Squaber.com jest marką należącą do Investio sp. z o.o. 
ul. Podole 60, 30-394 Kraków 

NIP 6751476261, REGON 122572615, KRS 0000439216 
Kapitał zakładowy: 72 000 zł, w pełni opłacony. 
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NR 2 
PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA NAGRODY 

DLA KONKURSU „Wygraj iPada Air 2 o wartości 1 999 zł” 
 

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA 
Imię  
 

Nazwisko  
 

PESEL UCZESTNIKA 
(W PRZYPADKU OSOBY, KTÓRA NIE 
POSIADA PESEL – DATA JEJ 
URODZENIA)  

           

ADRES E-MAIL UCZESTNIKA 
 
 

OPIS NAGRODY 
 

iPad Air 2 
 

WARTOŚĆ NAGRODY 

 
 
 
 
 

WADY FIZYCZNE NAGRODY 
    
                 □TAK                                                □NIE 
 

OPIS WAD FIZYCZNYCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA  

PODPIS OSOBY ODBIERAJĄCEJ 
NAGRODĘ 

 
 

PODPIS KURIERA  

 
 
 
 


