Regulamin Konkursu Inwestycyjnego Alior Trader

Wstęp
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Konkurs ‘Alior Trader’ polega na zainwestowaniu minimum 1500 zł/500 USD/400 EUR na rachunku Alior Trader oraz
uzyskaniu najlepszej Stopy Zwrotu w okresie trwania konkursu.
Konkurs trwa od dnia 2 czerwca 2013 roku do 5 lipca 2013 roku.
Nagrody w konkursie przyznawane są wg. miejsca w klasyfikacji konkursowej i wynoszą odpowiednio:
Miejsce

Nagroda (w PLN)

1

100 000

2

50 000

3

10 000

4

7 000

5

5 000

6 - 10

1 000

11 - 20

500

21 - 30

200

31 - 50

100

Nagrody dodatkowe przyznawane za uzyskanie najlepszej tygodniowej stopy zwrotu w każdym z pięciu tygodni
konkursu. Nagrodą dodatkową jest Smartfon Sony Xperia Z.
Nagroda dodatkowa przyznawana jest również Inwestorowi, który poleci konkurs największej ilości osób nie
posiadających jeszcze rachunku Alior Trader.
Przy obliczaniu Stopy Zwrotu pod uwagę brane będą wszystkie transakcje dokonane na rachunku konkursowym od
rozpoczęcia konkursu lub od następnego dnia od momentu zgłoszenia rachunku do udziału w konkursie.
Aby stać się laureatem Konkursu należy uzyskać jedną z pięćdziesięciu najwyższych Stopy Zwrotu lub uzyskać
najwyższą tygodniową stopę zwrotu.
§1
Postanowienia Ogólne

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Konkurs o nazwie „Alior Trader” w dalszej części zwany „Konkursem” organizowany jest na obszarze Rzeczpospolitej
Polskiej.
Konkurs trwa od dnia 2 czerwca 2013 roku do 5 lipca 2013 roku..
Organizatorem konkursu jest: Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 94, 00-807
Warszawa, kapitał zakładowy 635 829 650 zł w całości wpłacony, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305178, REGON 141387142, NIP 107 001 107 31, zwany dalej
Organizatorem
Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości.
Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
Wszystkie zasady oraz regulacje związane z zawieraniem transakcji w ramach Konkursu odpowiadają warunkom
rachunków rzeczywistych, a w szczególności postanowieniom:
a)
Regulamin wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi na rynkach OTC oraz prowadzenia
rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.
b)
Aktualny komunikat w sprawie określenia Specyfikacji instrumentów finansowych
c)
Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń na rynkach OTC przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.
§2
Definicje

Wymienione w Regulaminie sformułowania należy rozumieć, jako:
1.
Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu „Alior Trader”
2.
Okres Trwania Konkursu – okres od dnia od 2 czerwca 2013 roku do 5 lipca 2013 roku.
3.
Umowa – Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń na rynkach OTC przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.
4.
Rachunek – prowadzony w jednej z walut PLN/USD/EUR. Rachunek pieniężny Klienta – dla platformy Alior Trader,
otwarty na podstawie Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń na rynkach OTC przez Biuro Maklerskie Alior
Bank S.A.

5.
6.
7.

Minimalna Wpłata - początkowe zasilenie Rachunku kwotą, co najmniej 1500 zł/ 500 USD/ 400 EUR . Dla Klientów
posiadających Rachunek Alior Trader przed dniem 02.06.2013 saldo bieżące rachunku zgłoszonego do konkursu musi
wynosić minimalnie 1500 zł/500 USD/400 EUR na dzień przystąpienia do Konkursu (godzina 23.00).
Uczestnik – osoba fizyczna, która spełni wszystkie warunki uczestnictwa wskazane w niniejszym Regulaminie.
Stopa Zwrotu – łączna stopa zwrotu z okresu uczestnictwa w konkursie obliczana na podstawie wzoru wskazanego
w niniejszym Regulaminie.
§3
Uczestnicy konkursu

1.

2.
3.
4.

5.

W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które:
a)
ukończyły 18 rok życia,
b)
posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
c)
posiadają rezydencję podatkową w Polsce,
d)
posiadają Rachunek Alior Trader,
e)
prawidłowo wypełniły ankietę zgłoszeniową do Konkursu (wybrały jeden rachunek biorący udział w
konkursie)
f)
dokonały wyboru własnego unikalnego pseudonimu konkursowego (Nick),
g)
zostały dopuszczone do Konkursu przez Organizatora,
h)
dokonały Minimalnej Wpłaty lub posiadały na rachunku wolne środki odpowiadające przynajmniej wysokości
Minimalnej Wpłaty
W Konkursie nie mogą brać udziału byli i obecni pracownicy, członkowie władz Organizatora wraz z członkami ich
najbliższej rodziny, z zastrzeżeniem, że przez najbliższą rodzinę uznaje się małżonków, rodziców małżonków,
wstępnych, zstępnych oraz inne przysposobione osoby.
O dopuszczeniu Uczestnika do Konkursu decyduje Organizator.
Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do Konkursu lub wykluczenia Uczestnika z Konkursu
w
trakcie jego trwania i po jego zakończeniu w przypadku działania Uczestnika wbrew zasadom Konkursu opisanym w
niniejszym Regulaminie. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do Konkursu osób, których
pseudonimy będą sformułowaniami szkodzącymi wizerunkowi Organizatora lub powszechnie uznawanymi za
obraźliwe. Z możliwości wzięcia udziału w Konkursie wyłączone są podmioty posiadające osobowość prawną lub inne
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Poprzez udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na:
a)
publikowanie przez Organizatora oraz podmioty z nim współpracujące opisów transakcji dokonywanych
przez Uczestnika w ramach Konkursu , z podaniem stóp zwrotu, z dodatkowym komentarzem,
b)
publikowanie przez Organizatora oraz podmioty z nim współpracujące wyników cząstkowych oraz
końcowych Konkursu.
§4
Zgłoszenia do konkursu

1.
2.
3.
4.
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Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane od 20 maja 2013 roku do 4 lipca 2013 roku.
Osoby chcące wziąć udział w Konkursie mogą dokonywać zgłoszenia przez wypełnienie formularza dostępnego na
stronie www.Trader.aliorbank.pl
Inwestor staje się Uczestnikiem Konkursu od godziny 23.00 dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie za pomocą
formularza na stronie www.Trader.aliorbank.pl, z zastrzeżeniem, że pierwszym dniem przystąpienia do Konkursu jest
02.06.2013 r.
Inwestor który dokona rejestracji w konkursie po dacie rozpoczęcia konkursu tzn. 02.06.2013 r., przystępuje do
konkursu o 23:00 jeśli rachunek konkursowy spełnia wymogi regulaminu, czyli saldo bieżące na rachunku wynosi
minimalnie 1500 PLN/ 500 USD/ 400 EUR. Jeśli na rachunku nie będzie wymaganej kwoty, Inwestor zakwalifikuje się
do udziału w Konkursie o godzinie 23:00 dnia, w którym rachunek spełni wymagane warunki.
W przypadku podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych zostanie on wykluczony z Konkursu i tym samym
straci prawo do otrzymania nagrody.
§5
Zasady konkursu

1.
2.
3.
4.

Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jeden Rachunek biorący udział w Konkursie (w jednej z trzech wybranych walut –
PLN/EUR/USD).
Środki dostępne na Rachunku Uczestnik Konkursu będzie inwestować poprzez kupno i/ lub sprzedaż instrumentów
finansowych w ramach platformy transakcyjnej Alior Trader.
Podczas trwania Konkursu
Uczestnik będzie mógł dokonywać wpłat i wypłat z Rachunku biorącego udział w
Konkursie. Wypłata środków z Rachunku biorącego udział w Konkursie w Okresie Trwania Konkursu nie powoduje
wykluczenia Uczestnika z Konkursu.
Dzienna Stopa Zwrotu obliczana jest wg formuły:

Dzienna stopa zwrotu:
D% = [((Sb – Kp – Wp + Wy) / (Kp + Wp)) * 100%] * mnożnik
Gdzie:
D% - dzienna stopa zwrotu wyrażona w %
Sb – Saldo bieżące rachunku (saldo bieżące = saldo rachunku +/- niezrealizowany zysk/strata na otwartych pozycjach)
Kp – Kapitał początkowy (kapitał na początek danego dnia)

Wp – Środki wpłacone
Wy – Środki wypłacone
Dzienna stopa zwrotu może być zwiększona dla celów Konkursowych przez odpowiedni mnożnik. Aby uzyskać zwiększoną
stopę zwrotu należy w danym dniu konkursowym wykonać określoną ilość obrotu na rachunku. Wielkość wolumenu jest
liczona z uwzględnieniem dźwigni finansowej 1:100. Jeżeli Uczestnik wygeneruje ujemną stopę zwrotu w danym dniu,
mnożnik zawsze wynosi 1. Wartości dla których przysługuje mnożnik znajdują się w tabeli poniżej:
Obrót na rachunku konkursowym

Mnożnik

do 5 mln PLN dziennie

1

od 5 mln PLN dziennie

1,1

od 10 mln PLN dziennie

1,15

od 20 mln PLN dziennie

1,2

Tygodniowa stopa zwrotu:
T% = [(1+D%1)*(1+D%2)*(1+D%3)*(1+D%4)*(1+D%5)]-1
Gdzie:
T% - tygodniowa stopa zwrotu wyrażona w %
D%1 – Dzienna stopa zwrotu z 1 dnia tygodnia (liczona od 23 do 23 dnia kolejnego, tzn od niedzieli 23:00 do poniedziałku
do 23:00) obowiązującego do wyliczania rankingu z danego tygodnia.
D%2 – Dzienna stopa zwrotu z 2 dnia tygodnia (liczona od 23 do 23 dnia kolejnego, tzn od poniedziałku 23:00 do wtorku
do 23:00) obowiązującego do wyliczania rankingu z danego tygodnia.
D%3 – Dzienna stopa zwrotu z 3 dnia tygodnia (liczona od 23 do 23 dnia kolejnego, tzn od wtorku 23:00 do środy do
23:00) obowiązującego do wyliczania rankingu z danego tygodnia.
D%4 – Dzienna stopa zwrotu z 4 dnia tygodnia (liczona od 23 do 23 dnia kolejnego, tzn od środy 23:00 do czwartku do
23:00) obowiązującego do wyliczania rankingu z danego tygodnia.
D%5 – Dzienna stopa zwrotu z 5 dnia tygodnia (liczona od 23 do 23 dnia kolejnego, tzn od czwartku 23:00 do piątku do
23:00) obowiązującego do wyliczania rankingu z danego tygodnia.
Ogólna stopa zwrotu:
O% = [(1+D%1)*(1+D%2)* (1+D%3)* …… *(1+D%24)*(1+D%25)]-1
Gdzie:
O% - ogólna stopa zwrotu wyrażona w %
D%x – Dzienna stopa zwrotu z dnia x z uwzględnieniem mnożników (liczona od 23:00 do 23:00 dnia kolejnego)
5.

W przypadku ustalania wyników dziennych przyjmuje się zasadę, że dni takie jak:
a)
poniedziałek trwa od niedzieli godz. 23:00 do poniedziałku godz. 22:59:59,
b)
wtorek trwa od poniedziałku godz. 23:00 do wtorku godz. 22:59:59,
c)
środa trwa od wtorku godz. 23:00 do środy godz. 22:59:59,
d)
czwartek trwa od środy godz. 23:00 do czwartku godz. 22:59:59,
e)
piątek trwa od czwartku godz. 23:00 do piątku godz. 23:00:00,

6.

W przypadku ustalania wyników tygodniowych przyjmuje się, że tydzień rozpoczyna się w niedzielę o godzinie 23.00,
a kończy w piątek o 23.00
W przypadku ustalania wyników dla całego konkursu (5 tygodni) pierwszym dniem jest 02.06.2013 od godziny
23.00, a ostatnim dniem 05.07.2013 o godzinie 23.00.
Aby stać się laureatem Konkursu Uczestnik powinien uzyskać jedną z pięćdziesięciu najwyższych stóp zwrotu, lub
uzyskać najwyższą tygodniową stopę zwrotu.
Stopa zwrotu na rachunku zostaje wyliczana zarówno z zamkniętych pozycji (na podstawie salda rachunku) jak i z
wyniku na otwartych pozycjach na koniec danego dnia.
Tygodniowa stopa zwrotu jest stopą zwrotu uzyskaną podczas danego tygodnia (od godziny 23.00 w niedzielę do
godziny 23.00 w piątek) z uwzględnieniem mnożników dla każdego dnia.
Stopa zwrotu na koniec Konkursu jest stopą zwrotu uzyskaną w okresie trwania Konkursu z uwzględnieniem
mnożników dla każdego dnia.

7.
8.
9.
10.
11.

Przykład 1:
Klient wpłaca na rachunek 5000 PLN (kapitał początkowy)
Stan rachunku Klienta w niedzielę o godzinie 23:00 = 5000 PLN
Saldo rachunku Klienta w poniedziałek o godzinie 23:59:59 = 6000 PLN
Otwarte pozycje na rachunku Klienta w poniedziałek o godzinie 23:59:59 = +500 PLN (niezrealizowany zysk)
Dodatkowe wpłaty w okresie = 0 PLN
Dodatkowe wypłaty w okresie = 0 PLN
Wolumen obrotu od niedzieli godz. 23:00 do poniedziałku godz. 23:59:59 = 5,1 mln
D% = [((6000 + 500 – 5000 – 0 + 0) / (5000 + 0))*100%]*1,1
D% = 33%

Przykład 2:
Klient wpłaca na rachunek 5000 PLN (kapitał początkowy)
Stan rachunku Klienta w niedzielę o godzinie 23:00 = 5000 PLN
Saldo rachunku Klienta w poniedziałek o godzinie 23:59:59 = 6000 PLN
Otwarte pozycje na rachunku Klienta w poniedziałek o godzinie 23:59:59 = -100 PLN (niezrealizowany zysk)
Dodatkowe wpłaty w okresie = 0 PLN
Dodatkowe wypłaty w okresie = 200 PLN
Wolumen obrotu od niedzieli godz. 23:00 do poniedziałku godz. 23:59:59 = 2,1 mln
D% = [((6000 -100 – 5000 – 0 + 200) / (5000 + 0))*100%]*1
D% = 22%
Przykład 3.
Na koniec tygodnia Klient uzyskał następujące stopy zwrotu dla poszczególnych dni (bez uwzględnienia mnożnika):
Dzień

Stopa zwrotu

Wolumen obrotu (w mln PLN)

Poniedziałek

11%

11,4

Wtorek

4%

2,3

Środa

-7%

5,7

Czwartek

-2%

3

Piątek

6%

6,1

Kapitał Klienta na rachunku Alior Trader na początku tygodnia = 5000 PLN
Klient nie dokonywał dodatkowych wpłat ani wypłat w trakcie tygodnia.
Tygodniowa stopa zwrotu będzie równa:
%T = {[(1+0,11)*1,15*(1+0,04)*1*(1-0,07)*1*(1-0,02)*1*(1+0,06)*1,1]-1}*100%
%T = 41,08%
12.

Dodatkową kategorią umożliwiająca otrzymanie nagrody jest nagroda za największą ilością poleconych nowych
Klientów Alior Trader w okresie trwania konkursu.
a)
osoba rejestrująca się do konkursu, (nie posiadająca rachunku Alior Trader przed dniem 02.06.2013),
wpisuje adres e-mail osoby polecającej w formularzu rejestracyjnym
b)
za każdą poleconą osobę, która założy rachunek Alior Trader od dnia 20.05.2013 do dnia 04.07.2013 osoba
polecająca otrzymuje jeden punkt
c)
aby osoba polecająca konkurs otrzymała punkt, nowy rachunek Alior Trader musi spełniać wymogi
konkursowe tj. zostać zasilony kwotą minimum 1500 PLN w trakcie trwania konkursu, a także wykonać
obrót w wysokości 20 pozycji (20 zleceń otwarcia i 20 zleceń zamknięcia) w trakcie trwania konkursu
d)
osoba, która poleci najwięcej osób spełniających powyższe warunki na koniec dnia 05.07.2013, uprawniona
jest do otrzymania nagrody.
§6
Nagrody

1.

W Konkursie nagrodami są:
a)
Nagroda główna (1 szt.) składająca się z nagrody pieniężnej w wysokości 100.000,00 zł oraz dodatkowej
nagrody pieniężnej w wysokości 11.111,00 zł która zostanie przeznaczona na opłacenie podatku od nagród
w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
b)
Nagroda II stopnia (1 szt.) składająca się z nagrody pieniężnej w wysokości 50.000,00 zł oraz dodatkowej
nagrody pieniężnej w wysokości 5.556,00 zł która zostanie przeznaczona na opłacenie podatku od nagród w
rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
c)
Nagroda III stopnia (1 szt.) składająca się z nagrody pieniężnej w wysokości 10.000,00 zł oraz
dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 1.111,00 zł która zostanie przeznaczona na opłacenie podatku
od nagród w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
d)
Nagroda IV stopnia (1 szt.) składająca się z nagrody pieniężnej w wysokości 7.000,00 zł oraz dodatkowej
nagrody pieniężnej w wysokości 778,00 zł która zostanie przeznaczona na opłacenie podatku od nagród w
rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
e)
Nagroda V stopnia (1 szt.) składająca się z nagrody pieniężnej w wysokości 5.000,00 zł oraz dodatkowej
nagrody pieniężnej w wysokości 556,00 zł która zostanie przeznaczona na opłacenie podatku od nagród w
rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
f)
Nagroda VI stopnia (5 szt.) składająca się z nagrody pieniężnej w wysokości 1.000,00 zł oraz dodatkowej
nagrody pieniężnej w wysokości 111,00 zł która zostanie przeznaczona na opłacenie podatku od nagród w
rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
g)
Nagroda VII stopnia (10 szt.) składająca się z nagrody pieniężnej w wysokości 500,00 zł oraz dodatkowej
nagrody pieniężnej w wysokości 56,00 zł która zostanie przeznaczona na opłacenie podatku od nagród w
rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

h)
i)
j)

2.
3.

4.
5.
6.

Nagroda VIII stopnia (10 szt.) składająca się z nagrody pieniężnej w wysokości 200,00 zł oraz
dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 22,00 zł która zostanie przeznaczona na opłacenie podatku od
nagród w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
Nagroda IX stopnia (20 szt.) składająca się z nagrody pieniężnej w wysokości 100,00 zł oraz dodatkowej
nagrody pieniężnej w wysokości 11,00 zł która zostanie przeznaczona na opłacenie podatku od nagród w
rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
Nagroda Dodatkowa (6 szt), składająca się z Smartfona Sony Xperia Z o wartości 2000 zł oraz
dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 222,00 zł która zostanie przeznaczona na opłacenie podatku od
nagród w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

Uczestnicy, którym należą się nagrody, wyrażają zgodę stawić się w dniu oraz miejscu wskazanym przez
Organizatora, jeśli Organizator uzna to za niezbędne w celu związanym z Konkursem.
Jeśli w czasie trwania Konkursu Uczestnik został wykluczony z Konkursu przez Organizatora lub nie zgłosił się po
odbiór nagrody, lub nie odpowiedział na próby skontaktowania przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni
kalendarzowych od publikacji wyników, a osiągnął wynik kwalifikujący do przyznania jakiejkolwiek nagrody
konkursowej, nagroda ta nie zostanie mu przyznana i przechodzi na Uczestnika, który osiągnął następny pod
względem wartości wynik.
Nagrody wymienione w § 6 ust.1 pkt. a) - c) będą przekazywane na Rachunek Konkursowy Uczestnika w ciągu 30
dni kalendarzowych po publikacji ostatecznych wyników Konkursu (dotyczy także nagród dodatkowych).
Nagrody pieniężne mogą zostać wypłacone przez Uczestnika w dowolnym momencie bez minimalnych wymagań
dotyczących obrotu na Rachunku.
Od każdej wydanej w Konkursie nagrody zostanie pobrany i przekazany na konto właściwego Urzędu Skarbowego,
10% podatek od nagród zgodnie z przepisami art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 roku Nr 51 poz. 307 z późn. zm.).
§7
Zwycięzcy

1.

2.
3.
4.
5.

Przyznanie nagród odbędzie się następująco:
a)
Nagroda główna należy się Uczestnikowi, który zajmie pierwsze miejsce w Konkursie osiągając najwyższą
Stopę Zwrotu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
b)
Nagroda II stopnia należy się Uczestnikowi, który zajmie drugie miejsce w Konkursie osiągając drugą
najwyższą Stopę Zwrotu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
c)
Nagroda III stopnia należy się Uczestnikowi, który zajmie trzecie miejsce w Konkursie osiągając trzecią
najwyższą Średnią Stopę Zwrotu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
d)
Nagroda IV stopnia się Uczestnikowi, który zajmie czwarte miejsce w Konkursie osiągając czwartą
najwyższą Średnią Stopę Zwrotu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
e)
Nagroda V stopnia się Uczestnikowi, który zajmie piąte miejsce w Konkursie osiągając piątą najwyższą
Średnią Stopę Zwrotu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
f)
Nagroda VI stopnia należy się Uczestnikom, którzy zajmą miejsca od 6 do 10 osiągając pięć kolejnych
najwyższych Średnich Stóp Zwrotu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
g)
Nagroda VII stopnia należy się Uczestnikom, którzy zajmą miejsca od 11 do 20 osiągając dziesięć
kolejnych najwyższych Średnich Stóp Zwrotu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
h)
Nagroda VIII stopnia należy się Uczestnikom, którzy zajmą miejsca od 21 do 30 osiągając dziesięć
kolejnych najwyższych Średnich Stóp Zwrotu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
i)
Nagroda VIII stopnia należy się Uczestnikom, którzy zajmą miejsca od 31 do 50 osiągając dwadzieścia
kolejnych najwyższych Średnich Stóp Zwrotu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
j)
Nagroda Dodatkowa należy się Uczestnikowi, którzy uzyska najwyższą tygodniową stopę zwrotu w
każdym z pięciu tygodniu konkursu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
k)
Nagroda Dodatkowa za polecenie Konkursu należy się Uczestnikowi, który poleci Konkurs największej
ilości osób, przy założeniu, że osoby polecone otworzą rachunek Alior Trader spełniający wymogi
konkursowe.
W przypadku osiągnięcia w danym etapie Konkursu identycznej Średniej Stopy Zwrotu przez dwóch lub więcej
Uczestników, o przydziale nagród decyduje łączna liczba zamkniętych pozycji w Okresie Trwania Konkursu. W takim
przypadku prawo do nagrody otrzymuje Uczestnik, który zrealizował więcej transakcji.
Jeden Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę w rankingu głównym i jedną nagrodę dodatkową.
Nagroda dodatkowa za polecenie Konkursu zostanie przyznana niezależnie od innych nagród Konkursowych.
Jeżeli Uczestnik osiągnie najwyższą stopę zwrotu uprawniającą do odbioru nagrody dodatkowej w więcej niż jednym
tygodniu konkursowym – kolejna (druga) nagroda dodatkowa zostaje przekazana Uczestnikowi, który osiągnął
kolejną najwyższą stopę zwrotu w podanym okresie, przy założeniu, że uczestnik ten nie zdobył wcześniej nagrody
dodatkowej.
§8
Publikowanie wyników

1.

W Okresie Trwania Konkursu Organizator będzie udostępniał na stronie www.Trader.aliorbank.pl wyniki najlepszych
Uczestników.

§9
Reklamacje uczestników
1.
2.
3.

Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie należy składać telefonicznie pod numerem 19 503 po
wcześniejszej autoryzacji lub poprzez bankowość internetową Klienta.
Reklamacje z tytułu udziału w Konkursie nie mogą być zgłaszane później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od
zakończenia Konkursu.
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania. O wyniku rozpatrzenia
reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w sposób wskazany w Umowie.
§ 10
Komisja konkursowa

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

W dniu rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do Konkursu Organizator powoła Komisję Konkursową, w skład której
będą wchodzić przedstawiciele Organizatora.
Zadaniem Komisji Konkursowej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem zgłoszeń, przebiegiem Konkursu,
publikacja wyników Uczestników, przyznanie nagród, interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu oraz
rozstrzyganie ewentualnych sporów związanych z Konkursem.
Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o wykluczeniu z Konkursu Uczestnika, który naruszy zasady Konkursu,
określone niniejszym Regulaminem.
§ 11
Postanowienia końcowe
Zgłoszenie udziału w Konkursie oraz wzięcie w nim udziału jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz
zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Konkursu, które to zmiany będą miały zastosowanie do
nowo przystępujących Uczestników.
W przypadku stosowania przez Uczestnika Konkursu działań mających na celu zmanipulowanie wynikiem Konkursu
Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia takiego Uczestnika z wszystkich rankingów bez prawa do nagród.
Ograniczenie to w szczególności dotyczy zarządzania przez Uczestnika rachunkami innych Uczestników.
Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.Trader.aliorbank.pl

