
Regulamin Konkursu  

„Rozumiem w co inwestuję.” 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

 

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Rozumiem w co inwestuję.” zwanego dalej 
„Konkursem” jest Marcin Iwuć prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FBO Marcin 

Iwuć w Warszawie (02-370), ul. Białobrzeska 15/95, NIP 6922187731, REGON: 141019941 
(dalej jako „FBO”). Fundatorem nagród w Konkursie 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 „Fundator”).   

 

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

 

3. Konkurs trwa w okresie od dnia 28.05.2015 roku do dnia 23.10.2015 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 Fundatora oraz pracownicy Fundatora, a także członkowie najbliżej 
rodziny tych osób, jak również byli pracownicy Fundatora, z którymi Fundator 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 Fundatorem umowę 

zlecenia w zakresie podejmowania przez zleceniobiorcę działań promocyjno-informacyjnych 
na rzecz Fundatora, agenci firmy inwestycyjnej działający na rzecz Fundatora, 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.).  
 

UCZESTNICTWO W KONKURSIE 
 
8. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien spełnić łącznie następujące warunki:  
 



A/ w dniach od 28.05.2015 roku do dnia 19.10.2015  roku na blogu Finanse bardzo 

osobiste (http://marciniwuc.com/) zapoznawać się z treścią artykułów na temat inwestowania i 
funduszy inwestycyjnych oznaczonych jako artykuły będące efektem współpracy z DM BOŚ S.A. 
 
B/ dnia 19.10.2015 rozwiązać test jednokrotnego wyboru, składający się z 20 pytań 

testowych, umieszczonych w formie elektronicznej na blogu Finanse bardzo osobiste 
(http://marciniwuc.com/).  
 

10. Prawidłowe odpowiedzi na pytania w teście będą wynikały z treści artykułów na temat 
inwestowania i funduszy inwestycyjnych oznaczonych jako artykuły będące efektem współpracy 
z DM BOŚ S.A.  

 
11. Do każdego z 20 pytań zamieszczone będą 4 odpowiedzi, z których tylko jedna będzie 
poprawna. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzyma 1 punkt. Maksymalna liczba 

punktów za rozwiązanie całego testu wynosi 20 punktów. 
 
12. W przypadku zdobycia takiej samej liczby punktów o kolejności uczestników decydować 

będzie CZAS, w którym rozwiązano test. Im szybsze rozwiązane testu, tym wyższa pozycja 
w rankingu uczestników, którzy zdobyli tę sama liczbę punktów. 
 

13. Uczestnicy mają również możliwość zdobycia punktu bonusowego, który zostanie 
przyznany każdemu uczestnikowi, który spełni następujące warunki: 
 

A/ Przejdzie na stronę internetową DM BOŚ S.A. klikając na blogu Finanse bardzo osobiste w  

następujący link: https://www.bossa.pl/bossa/registrationfrw?src=416745167 

oraz wypełni formularz rejestracyjny. 
B/ Podpisze i dostarczy do DM BOŚ S.A. podpisaną Umowę Ramową. 
C/ Za pośrednictwem platformy bossafund.pl dokona nabycia jednostek uczestnictwa w 

dowolnym funduszu inwestycyjnym dostępnym na tej platformie.  

 

Im wcześniej zaksięgowany zostanie zakup jednostek uczestnictwa w funduszu, tym 

większa będzie korzyść punktowa dla Uczestnika. Zasady przyznawania punktu 
bonusowego będą bowiem następujące: 

 

Data nabycia j.u. w funduszu: Punkt bonusowy: 

Od 28.05.2015 do 30.06.2015 1 punkt bonusowy 

Od 01.07.2015 do 31.07.2015 0,9 punktu bonusowego 

Od 01.08.2015 do 31.08.2015 0,8 punktu bonusowego 

Od 01.09.2015 do 30.09.2015 0,7 punktu bonusowego 

Od 01.10.2015 do 19.10.2015 0,6 punktu bonusowego 

Po 19.10.2015 0 punktów bonusowych 

 
 

http://marciniwuc.com/
http://marciniwuc.com/
https://www.bossa.pl/bossa/registrationfrw?src=416745167


Uczestnicy, którzy wezmą udział w Konkursie, a zawarli umowę z DM BOŚ S.A. przed 28.05.2015 

oraz za pośrednictwem platformy bossafund.pl dokonają nabycia jednostek uczestnictwa w 
dowolnym funduszu inwestycyjnym dostępnym na tej platformie upoważnieni są do otrzymania 
punktów bonusowych na zasadach określonych w tabeli powyżej. 
 

 
14. Sposób wyłaniania zwycięzców oraz ustalanie kolejności w konkursie będzie zatem 
następujący: 

a) podliczenie punktów za rozwiązanie testu. 
b) następnie dopisanie uczestnikom punktów bonusowych zgodnie z 

zasadami opisanymi w pkt.13. 

c) w przypadku osób o tej samej liczbie punktów – ustalenie kolejności na 
podstawie czasu, w jakim rozwiązano test. 

d) ustalenie ostatecznej kolejności na podstawie liczby prawidłowych 

odpowiedzi w teście, punktów bonusowych oraz czasu rozwiązania testu 
 

 

15. Na podstawie kolejności ustalonej w sposób opisany w pkt.14. Komisja Konkursowa przyzna  
(53) pięćdziesięciu trzem kolejnym Uczestnikom ( laureaci Konkursu), którzy uzyskali najwyższą 
ilość punktów odpowiednie nagrody, o których mowa w pkt 18 poniżej. 

 
16.   W przypadku uzyskania przez Uczestników takiej samej ilości punktów uprawniających do 
otrzymania nagrody Fundator przyzna nagrody większej liczbie laureatów Konkursu.  

 
17. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.  
 

 
NAGRODY 

 

18. W Konkursie przewidziano następujące nagrody ufundowane przez Fundatora:  
 

(a) 3 nagrody pieniężne pierwszego stopnia: 

 
 Za 1. miejsce w konkursie: 3000 zł brutto 
 Za 2. miejsce w konkursie: 1500 zł brutto 

 Za 3. miejsce w konkursie: 1000 zł brutto 
 

(b) 30 nagród drugiego stopnia: 
 

 Za miejsca od 4. Do 33. włącznie: bilet wstępu o wartości 750 zł brutto na 

szkolenie inwestycyjne zorganizowane przez Organizatora i DM BOŚ S.A. w 
Warszawie  

 
(c) 20 nagród pieniężnych trzeciego stopnia: 

 

 Za miejsca od 34. Do 53. włącznie: 100 zł brutto 
 
 



19. Fundator potrąci z nagrody pieniężnej należny podatek dochodowy od wygranych, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.  
 
20. Łączna wartość puli nagród przewidzianych w Konkursie wynosi 30 000 zł brutto.  
 

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ KONKURSU 
 
21. Do dnia 25.10.2015 roku Organizator prześle do Fundatora  listę Uczestników wraz z 

uzyskaną przez nich liczbą punktów w celu ustalenia laureatów Konkursu. Punkty bonusowe, o 
których mowa w pkt 13 przyznawane są przez Fundatora. Fundator powoła wewnętrzną komisję 
konkursową, której zadaniem będzie wybór laureatów Konkursu.  

 
 
22. Komisja sporządzi protokół z przebiegu Konkursu.  

 
PRZYZNANIE NAGRÓD 

 

23. Wybór laureatów Konkursu i przyznanie Nagród pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia 
zostanie przeprowadzony w dniu: 26.10.2015 w Warszawie, w siedzibie Fundatora przy ul. 
Marszałkowskiej 78/80. 

 
WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY, POWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU 

 

24. Powiadomienie laureatów o wynikach Konkursu oraz weryfikacja prawa do nagrody będzie 
odbywać się w następujący sposób:  
 

25. 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.  

 
26. W wiadomości tej Uczestnik zostanie poproszony o przesłanie do Organizatora, na adres:  
„FBO Marcin Iwuć, ul. Białobrzeska 15/95, 02-370 Warszawa”, z dopiskiem „Rozumiem w co 

inwestuję” w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości email informującej 
o otrzymaniu Nagrody (decyduje data stempla pocztowego) podpisanego oświadczenia o treści 
określonej w Załączniku nr 1 do Regulaminu pod rygorem utraty prawa do nagrody, stosownie 
do postanowień niniejszego Regulaminu. Dokument ten w formie skanu może zostać także 

przesłany drogą mailową na adres :blog.marcin.iwuc@gmail.com 
 
27. Uczestnik jest traktowany jako powiadomiony o wygranej w dniu wysłania wiadomości email 

informującej o wygranej i o przyznanej nagrodzie. 
  
28. Jeżeli w ciągu 7 dni, o których mowa w punkcie 26 Regulaminu, Organizator nie otrzyma 

podpisanego oświadczenia Uczestnik traci prawo do nagrody.  
 
29. W przypadku pozytywnej weryfikacji prawa do nagród, nagrody zostaną przekazane 

laureatom w następujący sposób:  
 



29.1. Nagrody pieniężne zostaną wysłane laureatom przelewem na numer rachunku podany w 

oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. 
 
29.2. Bilety wstępu na szkolenie: pocztą email. 
 

29.3. Nagrody,  do których laureaci utracili prawo, stosownie do pkt.38 Regulaminu pozostają 
własnością Fundatora Konkursu. 
 

29.4 Uczestnik nie może żądać zamiany nagrody na inną  lub w przypadku nagrody rzeczowej 
wypłaty jej równowartości.  
 

 
REKLAMACJE 

 

30. Reklamacje związane z Konkursem mogą być składane od dnia rozpoczęcia Konkursu do 
dnia 20.11.2015 r. włącznie (decyduje data nadania reklamacji widniejącą na stemplu 
pocztowym lub data nadania przesyłki kurierskiej zawierającej reklamację). 

  
31. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres Organizatora: „FBO Marcin Iwuć, ul. 
Białobrzeska 15/95, 02-370 Warszawa”, z dopiskiem na kopercie „Rozumiem w co inwestuję”. W 

reklamacji należy wskazać adres do doręczeń.  
 
32. 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. 

 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
33. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 
organizatora: www.marciniwuc.com  
 

34. Odpowiedzialność za organizację Konkursu oraz jego przebieg ponosi Organizator. Fundator 
ponosi odpowiedzialność jedynie za ufundowanie nagród.  Sądem właściwym do rozstrzygania 
sporów mogących wyniknąć z tytułu organizacji i udziału w konkursie jest sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Organizatora.  
 
35. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa 

polskiego. 
 
36. Organizator nie będzie nagrywać ani w inny sposób rejestrować rozmów telefonicznych z 

Uczestnikami Konkursu.  
 



37. Uczestnik Konkursu przed przystąpieniem do Konkursu oświadcza zgodnie z art. 24 ust. 1 

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 
z późn.zm.) iż został poinformowany przez administratora danych osobowych, którym jest 
Marcin Iwuć prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FBO Marcin Iwuć w Warszawie 
(02-370), ul. Białobrzeska 15/95, NIP 6922187731, REGON: 141019941 o celu zbierania danych, 

to jest na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, przewidywanych odbiorcach danych osobowych 
tj. DM BOŚ S.A. oraz podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej DM BOŚ S.A, prawie 
dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz dobrowolności podania 

danych.  
 
38. 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. 

 
39. Uczestnictwo w Konkursie oraz podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest 

dobrowolne, jednakże niewyrażenie zgód określonych w pkt 37 oraz 38 

uniemożliwia udział w Konkursie. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Rozumiem w co inwestuję.” 
 

 
............................... dnia … ………….2015 r.  

 

 
Oświadczenie* 

Ja niżej podpisana/y.................................................................................................  
 
legitymująca/y się dowodem osobistym seria nr..............................................................  

 
wydanym przez ..........................................................................................................  
 

PESEL: ………………………………………… NIP:…………………………………………………………… 
 
Nr r-ku bankowego:…………………………………………………………………………………………….. 

 
W związku z wygraniem nagrody pieniężnej w wysokości………………………………………….. 
 

Upoważniam DM BOŚ S.A. do potrącenia z nagrody pieniężnej, kwoty należnego podatku 
zryczałtowanego od nagród wygranych w konkursie „Rozumiem w co inwestuję” i 
odprowadzenia jej na rachunek właściwego urzędu skarbowego to 

jest…………………………………………………………………………………………………………………………………...  
 
 
 

 
 
 

Podpis laureata       Podpis Przedstawiciela Organizatora  
___________________________     _____________________________  
 

 
 
 

Prosimy o niezwłoczne odesłanie dokumentu w formie scanu na adres email: 
 
blog.marcin.iwuc@gmail.com 

 
Lub w formie papierowej na adres:  
 

FBO Marcin Iwuć 
Ul. Białobrzeska 15/95 
02-370 Warszawa  

 


