
 Regulamin Konkursu "AXI" 

Na potrzeby przeprowadzenia Konkursu „AXI” przyjmuje się następujące definicje: 

Konkurs – Konkurs „AXI” organizowany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie; 

Regulamin – niniejszy regulamin; 

Organizator – AxiCorp Limited, 36 - 38 Leadenhall Street, Londyn. EC3A 1AT, UK; 

Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie; 

Zwycięzca – uczestnik, który zostanie nagrodzony jedną z nagród w Konkursie; 

Zgłoszenie - formularz uczestnictwa w Konkursie; 

Strona Konkursu – strona www, na której Uczestnik wypełnił Zgłoszenie do Konkursu; 

1. Organizatorem Konkursu jest AXICorp Limited. 

2. Nagrodą główną za zajęcie miejsca 1 (pierwszego) w Konkursie jest „Zestaw 
książek”. Nagrodą za zajęcie miejsc 2 (drugiego) jest “Książka Analiza Techniczna 
Rynków Finansowych, John. J. Murphy”, Nagrodą za zajęcie miejsca 3 (trzeciego) 
jest “Książka Najważniejsza Rzecz, Howard Marks”. Nagrody zostaną przyznane 
Zwycięzcom zgodnie z kolejnością: 

I. Zestaw książek (“Analiza Techniczna Rynków Finansowych” John. J.        
Murphy, “Zwykłe Akcje, Niezwykłe Zyski” Philip A. Fisher,        
“Najważniejsza Rzecz” Howard Marks) 

II.             Książka “Analiza Techniczna Rynków Finansowych” John. J. Murphy 

III. Książka “Najważniejsza Rzecz” Howard Marks 

3. Każdy Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę. 

4. W przypadku, gdy Uczestnik wypełni więcej niż jedno Zgłoszenie może zostać           
wykluczony z uczestnictwa w Konkursie przez Organizatora, bez prawa wnoszenia          
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. 

5. Warunkiem koniecznym udziału w Konkursie jest wypełnienie Zgłoszenia poprzez         
wskazanie w jego treści takich elementów, jak to: ile wyniesie (z wartością do piątego              
miejsca po przecinku) kurs (cena BID) EURUSD w dniu 16.03.2020 r. o godzinie             
12:00 (CET); prawidłowe dane osobowe; numer telefonu kontaktowego i adres e-mail           
oraz potwierdzenie zapoznania się i akceptacja Regulaminu. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora, który jest administratorem         
tych danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie              
danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, ze zm.; zwana dalej:              



u.o.d.) w celach marketingowych i promocyjnych oraz podmiotów współpracujących z          
Organizatorem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Administrator       
umożliwia wgląd do własnych danych osobowych i zapewnia prawo ich poprawiania,           
jak również wszelkie pozostałe prawa o których jest mowa w treści postanowień            
u.o.d. 

7. Zgłoszenia w Konkursie przyjmowane są poprzez Stronę Konkursu w         
nieprzekraczalnym terminie do godziny 20:00 (CET) dnia 15.03.2020 r. Zgłoszenia          
złożone po upływie tego terminu nie będą brały udziału w Konkursie. 

8. Zwycięzcami w Konkursie zostaną ci jego Uczestnicy, których wskazania wartości          
EURUSD na godzinę 12:00 (CET) w dniu 16.03.2020 r. będą najbliższe rzeczywistej            
wartości w tym dniu i w tej godzinie. 

9. Właściwe kwotowanie dla ustalenia Zwycięzców w rozumieniu ust. 8 Regulaminu          
zostanie ustalone na podstawie ceny BID dla otwarcia świecy godzinowej 12:00 CET            
w dniu 16.03.2020 r. na platformie Organizatora na rachunku MT4 Konto Standard. 

10. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się o godzinie 16:00 dnia 16.03.2020 r., a           
Zwycięzcy zostaną poinformowani o tym fakcie drogą elektroniczną albo telefoniczną          
najpóźniej w dniu 18.03.2020 r. 

11. W przypadku, gdy dwóch albo więcej Uczestników wskaże identyczne wartości o           
kolejności przyznania Nagrody zdecyduje kolejność alfabetyczna nazwisk       
Uczestników, którzy wskazali wyżej wymienione identyczne wartości. 

12. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom w kolejności jak w ustępie 2 Regulaminu           
zaczynając od Uczestnika, którego typowanie będzie najbliższe cenie faktycznej         
ustalonej zgodnie z ustępem 9. 

13. Warunki dostarczenia nagrody dla Zwycięzców zostaną ustalone bezpośrednio ze         
Zwycięzcami. 

14. Zwycięzca odpowiada za uregulowanie wszelkich zobowiązań publicznoprawnych       
wynikających z wygrania nagrody w Konkursie. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie bez          
uprzedniego informowania Uczestników Konkursu. 

 


