Witamy w Lidze Invest Journey! Jest to konkurs, w którym możesz wykazać się swoją wiedzą i
talentem inwestycyjnym. Sprawdź swoje umiejętności, testuj nowe strategie inwestycyjne, zarządzaj
swoim portfelem i pokonuj przeciwników w drodze na szczyt. W konkursie będziesz bowiem
rywalizował z innymi inwestorami z całej Polski. W ramach konkursu weźmiesz udział w dwóch
odrębnych turniejach: Lidze InvestJourney i Pucharze InvestJourney.
Liga InvestJourney
W Lidze wystąpi 16 uczestników, którzy przez okres 3 miesięcy będą walczyć o uzyskanie jak
najlepszego wyniku. Każda z osób będzie miała do dyspozycji swój indywidualny portfel inwestycyjny,
złożony z maksymalnie pięciu spółek giełdowych, którym będzie mogła zarządzać. Do dyspozycji
będziecie mieli ponad 350 podmiotów. Część kapitału może również stanowić gotówka, którą w
późniejszym czasie wymienicie na nowe inwestycje, bądź też zachowacie do końca trwania konkursu.
Wybór należy do Was. Na każdą z kupowanych przez Was spółek przeznaczacie równo 20% wartości
początkowej portfela. Ani mniej, ani więcej. Musicie wykazać się więc umiejętnością trafnego doboru
aktywów finansowych, bo każda z Waszych decyzji będzie miała znaczenie! Na zakończenie Ligi
InvestJourney zostaniecie sklasyfikowani w rankingu ogólnym pod względem wypracowanej w
okresie trwania Ligi stopy zwrotu. Najlepsza trójka zostanie nagrodzona :)
Puchar InvestJourney
Równolegle do Ligi InvestJourney będzie rozgrywany Puchar InvestJourney. Zasady odnośnie liczby
uczestników, struktury portfela i kapitału przeznaczonego na każdą z kupowanych spółek są
identyczne jak w Lidze. Bardzo istotna różnica jest jednak w samej formule rozgrywek. Tutaj będziecie
toczyć bezpośrednie pojedynki pomiędzy sobą! Wynik potyczki będzie ustalany na podstawie
Waszych osiągnięć w poszczególnych okresach dwutygodniowych. W pierwszej fazie (grupowej)
zostaniecie rozlosowani do czterech 4-osobowych grup. Po trzech kolejkach spotkań zacznie się faza
pucharowa. Wezmą w niej udział osoby, które wywalczyły w swojej grupie dwa pierwsze miejsca.
Tutaj panują już bezwzględne zasady – przegrany odpada, zwycięzca przechodzi dalej. Aż do
wielkiego finału. Zwycięzcą Pucharu zostanie ten, kto regularnie będzie potrafił osiągać bardzo dobre
wyniki, co pozwoli mu kolejno eliminować swoich rywali. Tutaj nie liczy się najlepszy wynik od
początku trwania konkursu. Tutaj liczy się umiejętność bycia lepszym od swojego przeciwnika :) W
Pucharze InvestJourney nagrodzona zostanie finałowa dwójka.
Nagrody zostaną rozdysponowane w następujący sposób:

Liga InvestJourney:
1 miejsce – 222,22 zł
2 miejsce – 111,11 zł
3 miejsce – 55,56 zł
Puchar InvestJourney:
1 miejsce – 166,67 zł
2 miejsce – 83,33 zł

REGULAMIN KONKURSU „LIGA INVEST JOURNEY”
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Konkurs nie stanowi gry losowej ani zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) Bilansie – należy przez to rozumieć różnicę pomiędzy sumą Wyników Uczestnika, a
sumą Wyników jego przeciwników we wszystkich pojedynkach stoczonych w
Pucharze InvestJourney do dnia wystąpienia remisu.
2) Cenie Sprzedaży – należy przez to rozumieć cenę, o której mowa w §8 ust. 4 z
uwzględnieniem §7 ust. 4 i §7 ust. 7, z zastrzeżeniem §9 ust. 4.
3) Cenie Zakupu – należy przez to rozumieć cenę, o której mowa w §8 ust. 3 z
uwzględnieniem §7 ust. 4, z zastrzeżeniem §9 ust. 3.
4) Dywidendzie - należy przez to rozumieć część zysku netto wypracowanego przez
Spółkę, przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom w przeliczeniu na jedną akcję,
zgodnie z informacją opublikowaną w raporcie bieżącym.
5) Formularzu Zgłoszeniowym – należy przez to rozumieć formularz stanowiący
załącznik nr 2 do Regulaminu, będący podstawą do dopuszczenia Uczestnika do
Konkursu.
6) Gotówce – należy przez to rozumieć Instrument Finansowy, którego Wynik
Finansowy wynosi zawsze 0%.
7) Instrumencie Finansowym - należy przez to rozumieć Spółkę lub Gotówkę.
8) Kapitale Początkowym – należy przez to rozumieć kwotę 100 zł.
9) Kursie – należy przez to rozumieć bieżącą cenę akcji danej Spółki ustaloną na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie.
10) Konkursie – należy przez to rozumieć Konkurs „Liga Invest Journey”, organizowany na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
11) Lidze InvestJourney/Lidze – należy przez to rozumieć odrębny Turniej, będący częścią
konkursu „Liga Invest Journey”, organizowany na zasadach określonych w §8.
12) Mailu – należy przez to rozumieć adres e-mail podany przez Uczestnika na
Formularzu Zgłoszeniowym.
13) Okienku Transakcyjnym – należy przez to rozumieć określone w §7 ust. 10 terminy,
w trakcie których Uczestnicy mogą zgłaszać dokonanie Transakcji Zakupu/Sprzedaży
Instrumentów Finansowych.
14) Okresie – należy przez to rozumieć przedział czasowy, o którym mowa w §8 ust. 1, z
zastrzeżeniem §9 ust. 1.

15) Organizatorze– należy przez to rozumieć MICHAŁ OCHAL INWESTYCJE, z siedzibą przy
ul. Plagego i Laśkiewicza 9, 20-317 Lublin, NIP 9462518865.
16) Portfelu – należy przez to rozumieć wirtualny rachunek inwestycyjny Uczestnika, o
którym mowa w §8 ust. 2, z zastrzeżeniem §9 ust. 2.
17) Pucharze InvestJourney/Pucharze – należy przez to rozumieć odrębny Turniej,
będący częścią konkursu „Liga Invest Journey”, organizowany na zasadach
określonych w §9.
18) Punktacji – należy przez to rozumieć wartość zgromadzonych przez Uczestnika
punktów, stanowiącą o kolejności przyznanych miejsc w grupie. Dotyczy Pucharu
InvestJourney.
19) Rankingu – należy przez to rozumieć klasyfikację Uczestników pod względem
zdobytego przez nich w danym okresie Wyniku. Dotyczy Ligi InvestJourney.
20) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin.
21) Spółce – należy przez to rozumieć spółkę akcyjną notowaną na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie, wymienioną w załączniku nr 1 do Regulaminu.
22) Stronie Internetowej – należy przez to rozumieć stronę internetową znajdującą się
pod adresem www.investjourney.pl.
23) Transakcji Zakupu/Sprzedaży – należy przez to rozumieć zgłoszoną poprzez Maila
czynność zakończoną wymianą Instrumentów Finansowych w Portfelu Uczestnika po
Cenie Zakupu lub Cenie Sprzedaży, z zastrzeżeniem §4 ust. 5 i §8 ust. 8.
24) Turnieju – należy przez to rozumieć rozgrywki, w których udział biorą Uczestnicy
Konkursu. Turniejem jest Liga InvestJourney oraz Puchar InvestJourney.
25) Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do
czynności prawnych, która została dopuszczona przez Organizatora do Konkursu.
26) Wyniku – suma Wyniku Portfela pomnożonego przez 100 i liczby 100, z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
27) Wyniku Finansowym – należy przez to rozumieć wyrażoną w procentach różnicę
pomiędzy Ceną Sprzedaży, a Ceną Zakupu w stosunku do Ceny Zakupu obliczoną dla
danego Instrumentu Finansowego w danym Okresie, z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
28) Wyniku Portfela – należy przez to rozumieć sumę wszystkich Wyników Finansowych
znajdujących się w Portfelu Uczestnika Instrumentów Finansowych podzieloną przez
5, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik obowiązany jest do zapoznania się i
akceptacji Regulaminu.
5. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza, że akceptuje on zasady Konkursu zawarte w
niniejszym Regulaminie.

§2
Fundator nagród
1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. Organizator jest również wyłącznie
odpowiedzialny za wydanie nagród, w tym za wszelkie kwestie podatkowe z tym
związane.

§3
Uczestnicy Konkursu
1. W Konkursie może brać udział osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności

prawnych.
2. Uczestnik zostanie zakwalifikowany do Konkursu przez Organizatora zgodnie z
postanowieniami §4.
3. W Konkursie może wziąć udział maksymalnie 16 (słownie: sześćdziesięciu czterech)
Uczestników.
4. Lista Uczestników zostanie opublikowana na Stronie Internetowej w terminie określonym
w §5 ust. 2.

§4
Zgłoszenie do Konkursu
1. Osoby chcące wziąć udział w Konkursie muszą przesłać Organizatorowi poprawnie
wypełniony Formularz Zgłoszeniowy na adres mailowy: kontakt@investjourney.pl
2. Formularz Zgłoszeniowy powinien zawierać Imię i Nazwisko, adres e-mail, Pseudonim
(Nick), listę Instrumentów Finansowych wypełnioną zgodnie z ust. 5 oraz odpowiedź na
zadane w Formularzu Zgłoszeniowym pytanie.
3. Podany w Formularzu Zgłoszeniowym pseudonim (Nick) będzie używany na potrzeby
publikacji Rankingu i innych zestawień w ramach Konkursu. Pod rygorem wykluczenia z
Konkursu pseudonimy nie mogą zawierać danych osobowych Uczestnika ani słów, które
według powszechnie przyjętych kryteriów mogłyby zostać uznane za wulgarne,
obraźliwe, naruszające uczucia religijne lub prawa osób trzecich.
4. W przypadku dopuszczenia do Konkursu dwóch lub większej liczby Uczestników o takich
samych pseudonimach (Nickach), zostaną one zmodyfikowane poprzez dodanie na końcu
cyfry, począwszy od 1, dla Uczestnika, który najwcześniej wysłał swój Formularz
Zgłoszeniowy. Możliwa jest zmiana zdublowanego pseudonimu poprzez wysłanie Mailem
innego pseudonimu, nie później niż do 07.04.2018 r.
5. W Formularzu Zgłoszeniowym należy wymienić 5 (słownie: pięć) Instrumentów
Finansowych (w tym minimalnie jedna Spółka), które będą stanowić Transakcje Zakupu
Uczestnika.

6. Pozostawienie pustego pola w Formularzu Zgłoszeniowym w miejscu przeznaczonym do
wskazania Instrumentów Finansowych będzie traktowane jako Transakcja Zakupu
Gotówki.
7. Każda osoba może wysłać tylko jeden Formularz Zgłoszeniowy.
8. Osoba, o której mowa w ust. 1, może zgłosić chęć wzięcia udziału w Konkursie w terminie
wskazanym w §5 ust. 1.
9. Nie jest dopuszczalne zgłoszenie do Konkursu w innym terminie lub formie, niż określone
niniejszym Regulaminem.
10. Osoba, która nie dostarczy informacji i opisu wskazanych w ust. 2 lub nie wywiąże się z
postanowień ust. 3 nie zostanie dopuszczona do Konkursu.
11. Osoba, która poda dane niezgodne ze stanem faktycznym, może zostać w każdym czasie
wykluczona z Konkursu lub utracić prawo do nagrody.
12. O zakwalifikowaniu osoby zgłaszającej lub wykluczeniu Uczestnika decyduje Organizator.

§5
Kalendarz Konkursu
1.
2.
3.
4.
5.

Termin przyjmowania zgłoszeń rozpocznie się 21.03.2018 r. i zakończy się 28.03.2018 r.
Ogłoszenie listy Uczestników nastąpi w okresie od 29.03.2018 do 31.03.2018 r.
Rozpoczęcie Konkursu nastąpi dnia 03.04.2018 r.
Zakończenie Konkursu nastąpi dnia 29.06.2018 r.
Rozpoczęcie Ligi InvestJourney nastąpi dnia 03.04.2018 r., a jej zakończenie nastąpi dnia
29.06.2018 r.
6. Pierwsza kolejka Pucharu InvestJourney rozpocznie się 03.04.2018 r. i skończy się
13.04.2018 r.
7. Druga kolejka Pucharu InvestJourney rozpocznie się 16.04.2018 r. i skończy się
27.04.2018 r.
8. Pierwsze Okienko Transakcyjne rozpocznie się 27.04.2018 r. o g. 17:00 i skończy się
29.04.2018 r. o g. 18:00.
9. Trzecia kolejka Pucharu InvestJourney rozpocznie się 30.04.2018 r. i skończy się
11.05.2018 r.
10. Ćwierćfinały Pucharu InvestJourney rozpoczną się 14.05.2018 r. i skończą się 25.05.2018
r.
11. Drugie Okienko Transakcyjne rozpocznie się 25.05.2018 r. o g. 17:00 i skończy się
27.05.2018 r. o g. 18:00.
12. Półfinały Pucharu InvestJourney rozpoczną się 28.05.2018 r. i skończą się 08.06.2018 r.
13. Finał Pucharu InvestJourney rozpocznie się 11.06.2018 r. i skończy się 22.06.2018 r.

§6
Zadanie Konkursowe
1. Głównym zadaniem konkursowym w Lidze InvestJourney jest uzyskanie możliwie jak
najwyższego Wyniku od momentu rozpoczęcia Konkursu do momentu zakończenia
Konkursu.
2. Głównym zadaniem konkursowym w Pucharze InvestJourney jest możliwie jak
najczęstsze uzyskiwanie lepszego Wyniku od swoich przeciwników w bezpośrednich
pojedynkach w okresach wymienionych w §9 ust. 1.

§7
Zasady Ogólne Konkursu
1. W ramach Konkursu każdy Uczestnik weźmie udział w dwóch Turniejach: Lidze
InvestJourney i Pucharze InvestJourney.
2. Na każdym etapie trwania Konkursu w Portfelu musi się znajdować minimum jedna
Spółka.
3. Każda Transakcja Zakupu dokonywana jest za 20% Kapitału Początkowego.
4. Ceną Zakupu Gotówki jest 0 (słownie: zero). Ceną sprzedaży Gotówki jest 0 (słownie:
zero).
5. Nie można dokonać Transakcji Zakupu Spółki, jeśli po ostatniej dokonanej na niej
Transakcji Zakupu nie została dokonana na niej Transakcja Sprzedaży.
6. Nie można dokonać Transakcji Sprzedaży Spółki, jeśli po ostatniej dokonanej na niej
Transakcji Sprzedaży nie została dokonana na niej Transakcja Zakupu.
7. Jeśli podczas trwania danego Okresu od Kursu Spółki zostanie odcięta Dywidenda, to jej
wartość zostanie dodana do Ceny Sprzedaży. Tak ustalona Cena Sprzedaży obowiązuje do
końca trwania danego Okresu.
8. Transakcji Zakupu/Sprzedaży można dokonywać wyłącznie w czasie trwania Okienek
Transakcyjnych.
9. Każdemu Uczestnikowi przysługuje łączny limit 3-krotnego dokonania Transakcji Zakupu i
3-krotnego dokonania Transakcji Sprzedaży. Limitu nie pomniejszają Transakcje
Zakupu/Sprzedaży, o których mowa w §4 ust. 5 i §8 ust. 8.
10. Okresy trwania Okienek Transakcyjnych są następujące:
Pierwsze Okienko Transakcyjne - 27.04.2018 r. g. 17:00 do 29.04.2018 r. g. 18:00
Drugie Okienko Transakcyjne – 25.05.2018 r. g. 17:00 do 27.05.2018 r. g. 18:00
11. Każdej Transakcji Zakupu i każdej Transakcji Sprzedaży, o których mowa w ust. 8, musi
towarzyszyć odpowiednio Transakcja Sprzedaży i Transakcja Zakupu.
12. Uczestnik podczas jednego Okienka Transakcyjnego może dokonać maksymalnie 3
Transakcji Zakupu/Sprzedaży.
13. Każda Transakcja Zakupu/Sprzedaży, o której mowa w ust. 8, pomniejsza limit Transakcji
Zakupu/Sprzedaży o 1.

14. W Transakcji Zakupu/Sprzedaży, o której mowa w ust. 8, można wymienić Spółkę na inną
Spółkę, Spółkę na Gotówkę lub Gotówkę na Spółkę.
15. W przypadku zgłoszenia przez Uczestnika chęci przeprowadzenia Transakcji
Zakupu/Sprzedaży niezgodnej z Regulaminem - nie dochodzi do jej skutecznego zawarcia,
a Portfel Uczestnika pozostaje bez zmian.

§8
Zasady Ligi InvestJourney
1. Okresem Ligi InvestJourney jest przedział czasowy trwający od 03.04.2018 r. do
29.06.2018 r.
2. Portfelem jest wirtualny rachunek inwestycyjny Uczestnika, na którym znajdują się
zarówno aktualnie posiadane (po Transakcji Zakupu), jak i już sprzedane (po Transakcji
Sprzedaży) przez niego Instrumenty Finansowe, z zastrzeżeniem §9 ust. 2.
3. Ceną Zakupu jest Kurs Spółki w momencie Transakcji Zakupu (nie wcześniej niż Kurs
obowiązujący na jeden dzień przed rozpoczęciem Konkursu), z zastrzeżeniem §9 ust. 3.
4. Ceną Sprzedaży jest Kurs Spółki w momencie Transakcji Sprzedaży, z zastrzeżeniem §9
ust. 4.
5. Wynik Finansowy liczony jest wg wzoru:
(
−
)
=
100%
Gdzie: WF – Wynik Finansowy
Cena S – Cena sprzedaży
Cena K – Cena zakupu
Z zastrzeżeniem §9 ust. 5.
6. Wynik Portfela liczony jest wg wzoru:
(
1+
2+
3+
=

4+
5

5+

6+

7+

8)

Gdzie: WP – Wynik Portfela
WFi1, WFi2, WFi3, WFi4, WFi5, WFi6, WFi7, WFi8 – Wynik Finansowy danego
Instrumentu Finansowego
Z zastrzeżeniem §9 ust. 6.
7. Wynik liczony jest wg wzoru:
=(
100) + 100
Gdzie W – Wynik
WP – Wynik Portfela
8. Z końcem dnia 29.06.2018 r. następuje automatyczna Transakcja Sprzedaży
Instrumentów Finansowych znajdujących się w Portfelu, z wyłączeniem Instrumentów
Finansowych, dla których po każdej dokonanej na nich Transakcji Zakupu nastąpiła
Transakcja Sprzedaży.

9. Ranking będzie aktualizowany i podawany do publicznej wiadomości na Stronie
Internetowej.
10. Ranking będzie ustalany na podstawie uzyskanych przez Uczestników w okresie trwania
Konkursu Wyników w kolejności malejącej.
11. W przypadku remisu wyższe miejsce zajmie ten Uczestnik, który odpadł najpóźniej
(w najdalszym Okresie, o którym mowa w §9) w Pucharze InvestJourney.
12. Jeśli ust. 11 nie przyniesie rozstrzygnięcia wyższe miejsce zajmie ten, kto w Fazie
Pucharowej w Okresie (§9) odpadnięcia z Pucharu InvestJourney uzyskał lepszy Wynik, z
zastrzeżeniem ust. 13-15.
13. Jeśli ust. 12 nie przyniesie rozstrzygnięcia wyższe miejsce zajmie ten, kto ma lepszy
Bilans.
14. Jeśli Uczestnicy zakończyli swój udział w Pucharze InvestJourney na Fazie Grupowej,
wyższe miejsce w Lidze InvestJourney zajmie ten, który miał wyższą Punktację.
15. Jeśli ust. 14 nie przyniesie rozstrzygnięcia wyższe miejsce zajmie ten, kto ma lepszy
Bilans.

§9
Zasady Pucharu InvestJourney
1. Okresem są następujące przedziały czasu:
Okres 1 (Pierwsza kolejka) – trwający od 03.04.2018 r. do 13.04.2018 r.
Okres 2 (Druga kolejka) – trwający od 16.04.2018 r. do 27.04.2018 r.
Okres 3 (Trzecia kolejka) – trwający od 30.04.2018 r. do 11.05.2018 r.
Okres 4 (Ćwierćfinały) – trwający od 14.05.2018 r. do 25.05.2018 r.
Okres 5 (Półfinały) – trwający od 28.05.2018 r. do 08.06.2018 r.
Okres 6 (Finał) – trwający od 11.06.2018 r. do 22.06.2018 r.
2. Portfelem jest wirtualny rachunek inwestycyjny Uczestnika, na którym znajdują się
aktualnie posiadane Instrumenty Finansowe (po Transakcji Zakupu). Nie uwzględnia się w
nim Instrumentów Finansowych, dla których po każdej dokonanej na nich Transakcji
Zakupu nastąpiła Transakcja Sprzedaży.
3. Ceną Zakupu jest Kurs Spółki w dniu poprzedzającym rozpoczęcie danego Okresu.
4. Ceną Sprzedaży jest Kurs Spółki na koniec dnia kończącego dany Okres.
5. Wynik Finansowy liczony jest wg wzoru:
=

(

−

Gdzie: WFo – Wynik Finansowy danego Okresu
Cena So – Cena sprzedaży
Cena Ko – Cena zakupu

)

100%

6. Wynik Portfela liczony jest wg wzoru:
(
1+
=

2+

3+

4+

5)

5
Gdzie: WP – Wynik Portfela
WFi1, WFi2, WFi3, WFi4, WFi5 – Wynik Finansowy danego Instrumentu finansowego

7. Wynik liczony jest wg wzoru:
=(

100) + 100

Gdzie W – Wynik
WP – Wynik Portfela
8. Okres 1, Okres 2 i Okres 3 to Faza Grupowa.
9. Okres 4, Okres 5 i Okres 6 to Faza Pucharowa.
10. Uczestnicy w Fazie Grupowej zostaną rozlosowani przez Organizatora do czterech
czteroosobowych grup.
11. Grupy zostaną opublikowane na Stronie Internetowej przed rozpoczęciem Fazy
Grupowej.
12. W danej grupie Uczestnicy rozegrają między sobą bezpośrednie pojedynki, każdy z
każdym, w Okresie 1, Okresie 2 i Okresie 3.
13. W Fazie Grupowej Uczestnik za wygraną uzyskuje 2 punkty, za remis 1 punkt, za
przegraną 0 punktów.
14. Zwycięstwo Uczestnika następuje, gdy na zakończenie danego Okresu ma on Wynik
lepszy od swojego przeciwnika.
15. Remis występuje, gdy na zakończenie danego Okresu Uczestnik ma taki sam Wynik jak
jego przeciwnik.
16. Przegrana Uczestnika następuje, gdy na zakończenie danego Okresu ma on Wynik gorszy
od swojego przeciwnika.
17. W przypadku, gdy dwóch Uczestników w grupie posiada taką samą Punktację, wyższe
miejsce zajmie ten, kto wygrał w bezpośrednim pojedynku.
18. W przypadku, gdy trzech lub większa liczba Uczestników w grupie posiada taką samą
Punktację, o kolejności decyduje zajmowane przez Uczestnika miejsce w Lidze
InvestJourney na dzień zakończenia danego Okresu. Wyższe miejsce w Lidze to wyższe
miejsce w grupie.
19. Do Fazy Pucharowej przechodzą Uczestnicy, którzy zajmą 1 i 2 miejsce w swojej grupie.
20. W Fazie Pucharowej obowiązują zasady wymienione w ust. 14-16.
21. W Fazie Pucharowej Zwycięzca danego pojedynku przechodzi do dalszej rundy (kolejnego
Okresu), przegrany zostaje wyeliminowany z Turnieju.
22. W przypadku, gdy w Fazie Pucharowej dojdzie do remisu, do dalszej rundy przejdzie
Uczestnik, który na dzień zakończenia danego Okresu będzie zajmował wyższe miejsce w
Lidze InvestJourney, z zastrzeżeniem ust. 23.

23. W przypadku, gdy w Fazie Pucharowej dojdzie do pojedynku Uczestników z takimi
samymi Instrumentami Finansowymi, Uczestnicy ci muszą w ciągu 5 dni od daty
rozpoczęcia Okresu pojedynku zgłosić Mailem dodatkową Spółkę, z uwzględnieniem ust.
24-26.
24. Jeśli Uczestnicy zgłoszą taką samą dodatkową Spółkę, zostanie ona przydzielona osobie,
która wcześniej wysłała Formularz Zgłoszeniowy. O przydziale obaj Uczestnicy zostaną
poinformowani mailowo. Osoba, której dodatkowa Spółka nie została przydzielona musi
w terminie, o którym mowa w ust. 23, wskazać inną dodatkową Spółkę.
25. O wyniku pojedynku zadecyduje zmiana kursu dodatkowej Spółki w ciągu sześciu
ostatnich dni przed zakończeniem Okresu trwania pojedynku. Jeśli w tym czasie od kursu
Spółki zostanie odcięta Dywidenda, zostaje on skorygowany w górę o jej wartość.
Uczestnik, który wskazał dodatkową Spółkę z lepszą zmianą kursu zostaje zwycięzcą
pojedynku.
26. Jeśli Uczestnik nie wskaże dodatkowej Spółki w terminie, o którym mowa w ust. 23 –
przegrywa pojedynek, z zastrzeżeniem ust. 27.
27. Jeśli obaj Uczestnicy nie zgłoszą dodatkowej Spółki, o wyniku pojedynku decyduje Bilans.
28. Harmonogram i pary pojedynków Fazy Grupowej i Fazy Pucharowej będą publikowane
na Stronie Internetowej przed rozpoczęciem danego pojedynku.

§10
Informacje o przebiegu Konkursu
1. W momencie rozpoczęcia Konkursu, Uczestnik posiada Portfel z Kapitałem Początkowym
w wysokości 100 zł, którym będzie dysponował zgodnie z §7
2. Środki, o których mowa w ust. 1 stanowią wirtualną kwotę, która nie jest zdeponowana
na żadnym rachunku. Stanowi ona umowną wartość Portfela.
3. Wszelkie informacje zawierające między innymi stan Portfela Uczestnika, dokonane
transakcje i inne dyspozycje oraz statystki Portfela stworzone na podstawie tych
informacji, w tym Wynik, będą publikowane przez Organizatora na Stronie Internetowej.
4. W trakcie trwania Konkursu Organizator na Stronie Internetowej będzie publikował
Ranking w Lidze InvestJourney oraz grupy, pary i wyniki poszczególnych pojedynków w
Pucharze InvestJourney.
5. Informacje o przebiegu Konkursu, będą również publikowane na profilu Facebookowym
https://www.facebook.com/investjourney/

§11
Wyłanianie Zwycięzców
1. Zwycięzcami Konkursu zostaną Zwycięzcy Ligi InvestJourney i Pucharu InvestJourney.
2. Zwycięzcami Ligi InvestJourney zostaną Uczestnicy, którzy na koniec Okresu, o którym
mowa w §8 ust. 1, będą zajmowali 1, 2 i 3 miejsce w Rankingu.

3. Zwycięzcami Pucharu InvestJourney zostaną Uczestnicy, którzy wezmą udział w
pojedynku Okresu 6 (Finale), o którym mowa w §9 ust. 1.

§12
Ogólne zasady przyznania nagród
1. Zwycięzcom, o których mowa w §11 ust. 1 zostaną przyznane Nagrody
2. Nagrody zostaną rozdysponowane w następujący sposób:
Liga InvestJourney:
1 miejsce – 222,22 zł
2 miejsce – 111,11 zł
3 miejsce – 55,56 zł
Puchar InvestJourney:
1 miejsce – 166,67 zł
2 miejsce – 83,33 zł
3. Zwycięzcy w ciągu dwóch tygodni od zakończenia Konkursu wskazują poprzez Maila nr
rachunku bankowego, którego są właścicielami/współwłaścicielami, wraz z danymi do
przelewu.
4. Niezachowanie terminu, o którym mowa w ust. 3 oznacza rezygnację z Nagrody.
5. Organizator w ciągu 7 dni od daty wskazania nr rachunku bankowego wraz z danymi do
przelewu dokona przekazania Nagrody na rzecz Zwycięzcy.
6. W przypadku wykluczenia Uczestnika z Konkursu traci on prawo do nagrody.
7. Nagroda nie podlega wymianie na nagrodę innego rodzaju.
8. Organizator, jako płatnik odprowadzi kwotę należnego podatku, o którym mowa w art.
30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. 2018, poz. 200).

§13
Reklamacje
1. Organizator odpowiada za przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym
Regulaminem oraz za przejrzystość i rzetelność całego procesu.
2. Reklamacje wynikające z nieprawidłowego działania Strony Internetowej zgłaszający
mogą składać w formie elektronicznej przesyłając reklamację na adres e-mail:
kontakt@investjourney.pl. Reklamacje mogą dotyczyć niewłaściwego działania Strony
Internetowej. Reklamacja powinna zostać wysłana poprzez Maila oraz zawierać opis
zgłaszanych zastrzeżeń.

3. Reklamacje wynikające z błędnego wprowadzenia danych przez Organizatora na Stronie
Internetowej oraz inne istotne błędy mające wpływ m.in. na wynik Konkursu, zgłaszający
mogą składać w formie elektronicznej przesyłając reklamację na adres e-mail:
kontakt@investjourney.pl.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji
Organizator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym
przez Organizatora zakresie.
5. Organizator podejmie starania w celu niezwłocznego rozpoznania reklamacji, jednak nie
później niż w terminie 7 dni. Czas ten liczony jest od daty otrzymania przez Organizatora
reklamacji zawierającej kompletną informację.
6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na Maila.

§14
Dane osobowe
1. Dane osobowe Uczestników będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922).
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych
zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym w celu realizacji Konkursu.
4. W związku z udziałem w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na upublicznienie
pseudonimu Uczestnika.
5. Uczestnikom przysługuje prawo do dostępu, wglądu, poprawiania oraz usunięcia swoich
danych osobowych.
6. Zważywszy, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji Konkursu, w
przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych
osobowych w toku trwania Konkursu, zostaje on wykluczony z Konkursu. Traci też prawo
do ewentualnej Nagrody.
7. Zgody, o których mowa w ust. 3-4 są udzielone dobrowolnie i nieodpłatnie.
8. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się na upublicznienie na Stronie
Internetowej informacji określonych w §10 ust. 3.
9. Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie za udział w Konkursie oraz za
wykorzystanie ich danych osobowych w przypadkach wskazanych w niniejszym
Regulaminie.

§15
Odpowiedzialność
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy komputerowe,
programowe, internetowe, techniczne, sprzętowe oraz za inne nieprawidłowości, które
mogą wystąpić u Uczestnika Konkursu w związku z uczestnictwem w Konkursie.

2. Ze względu na to, że na potrzeby Konkursu Uczestnik musi wybrać swój pseudonim,
którym będzie się posługiwać w trakcie Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się wybrać taki
pseudonim, który nie będzie stanowił danych osobowych, zaś wybranie pseudonimu,
który może stanowić daną osobową zostanie dokonane na wyłączną odpowiedzialność
Uczestnika i może dodatkowo stanowić podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu
przez Organizatora w dowolnym momencie trwania Konkursu.

§16
Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie udziału w Konkursie oraz wzięcie w nim udziału oznacza wyrażenie zgody na
warunki niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin jest dostępny na Stronie Internetowej.
3. Regulamin podlega prawu polskiemu.
4. Organizator może za uprzednim powiadomieniem Uczestników dokonać zmiany
Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą opublikowania zmienionej wersji Regulaminu
na Stronie Internetowej.
5. W przypadku, gdy do Konkursu zostanie dopuszczonych mniej niż 32 Uczestników –
Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania Konkursu.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.03.2018 r.

