REGULAMIN KONKURSU „PARKIET CHALLENGE 2012 – VII Mistrzostwa Polski Inwestorów"

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs pod nazwą „Parkiet Challenge 2012 – VII Mistrzostwa Polski Inwestorów”, zwany dalej
"Mistrzostwami'', organizowany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Przedmiotem Mistrzostw jest inwestowanie rzeczywistych pieniędzy w niektóre instrumenty finansowe,
notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA (dalej „Giełda”).
3. Celem Mistrzostw jest popularyzacja inwestowania w instrumenty finansowe notowane na Giełdzie.
§2
ORGANIZATOR I PARTNERZY
1. Organizatorem Mistrzostw jest spółka pod firmą Presspublica Sp. z o.o., wydawca Gazety Giełdy
PARKIET oraz właściciel portalu parkiet.com, z siedzibą przy ul. Prostej 51 w Warszawie (00-838),
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000134482, zwana dalej "Organizatorem".
2. Partnerem strategicznym i organizacyjnym Mistrzostw jest Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z
siedzibą w Warszawie ( 00-684), ul. Wspólna 47/49, zwany dalej „DI BRE”.
3. Partnerem Mistrzostw jest BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie (00-950) ul. Senatorska 18, dalej
„mBank” i/lub „MultiBank”.
§3
UCZESTNICY MISTRZOSTW
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 w Mistrzostwach może wziąć udział każda osoba fizyczna, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych.
2. W Mistrzostwach nie mogą brać udziału:
a) członkowie władz oraz osoby zatrudnione przez Organizatora lub DI BRE, a także najbliżsi tych
osób,
b) inne osoby, których praca zawodowa lub działalność gospodarcza związana jest z inwestowaniem
w instrumenty finansowe notowane na Giełdzie a także najbliżsi tych osób.
3. Przez najbliższych, o których mowa w ust. 2, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz w stałym
stosunku gospodarczym (w szczególności konkubentów).
§4
KALENDARZ MISTRZOSTW
1. Pierwszym dniem Mistrzostw jest 1 lutego 2012 roku.
2. Ostatnim dniem Mistrzostw jest 30 kwietnia 2012 roku.
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3. Mistrzostwa będą trwały do 30 kwietnia 2012 roku (włącznie), we wszystkie dni, w których odbywają się
sesje na Giełdzie.
4. Wyniki Mistrzostw oraz termin i sposób wręczania nagród ogłosi Komisja Konkursowa na łamach
Gazety Giełdy PARKIET oraz na stronach internetowych Organizatora.
§5
PRZYSTĄPIENIE DO MISTRZOSTW
1. Przystąpienie do Mistrzostw może nastąpić w okresie od 17 stycznia 2012 roku do 29 lutego 2012
roku włącznie. Przystąpienie do Mistrzostw następuje poprzez:
a) wypełnienie, podpisanie i złożenie w DI BRE formularza zgłoszeniowego dostępnego w Punktach
Obsługi Klienta DI BRE, placówkach MultiBanku oraz na stronach internetowych Organizatora, DI
BRE, mBanku i MultiBanku, oraz
b) zgromadzenie do 29 lutego 2012 roku na Rachunku Konkursowym kwoty 10 099 zł (słownie:
dziesięć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), z czego:
(i) kwota 99 zł stanowi bezzwrotną opłatę rejestracyjną i zostanie pobrana z Rachunku
Konkursowego bez odrębnej dyspozycji Zawodnika,
(ii) kwota 10 000 zł stanowi „Kwotę Startową”, o której mowa w §6 ust.11.
c) przy czym obowiązywać musi zawarta z DI BRE „Umowa świadczenia usług brokerskich i
prowadzenia rachunku inwestycyjnego” w ramach Mistrzostw Parkiet Challenge, zgodnie z wzorem
obowiązującym w DI BRE, na podstawie której DI BRE prowadzić będzie rachunek zwany w
niniejszym Regulaminie „Rachunkiem Konkursowym”.
2. Zawodnikiem Mistrzostw, zwanym dalej „Zawodnikiem”, zostaje każda osoba, która spełni wymagania
określone w ust. 1.
3. Liczba Zawodników jest nieograniczona.
4. Każdy Zawodnik może w ramach Mistrzostw konkurować w jednej wybranej lub obydwu Kategoriach
wskazanych w §6 ust. 1.
5. Warunkiem uczestniczenia w Mistrzostwach w Kategorii Kontrakty Terminowe, poza warunkami
wymienionymi w §5 ust. 1 jest zawarcie z DI BRE umowy w zakresie pośrednictwa w obrocie
derywatami.
§6
ZASADY MISTRZOSTW
1. W ramach Mistrzostw Zawodnicy konkurują w dwóch niezależnych Kategoriach:
a) w „Kategorii Akcje”, w ramach której przedmiotem inwestycji mogą być wyłącznie wybrane akcje
notowane na Giełdzie, których lista zostanie określona nie później niż 20 stycznia 2012 roku i
zostanie podana do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach internetowych: Organizatora
(www.parkiet.com); DI BRE (www.dibre.pl), a także na stronie mBanku (www.mbank.com.pl) i
MultiBanku (www.multibank.com.pl) oraz opublikowana na łamach Gazety Giełdy PARKIET.
Wyboru akcji dokonuje Organizator według swojego uznania, przy czym lista powinna obejmować
akcje nie mniej niż 20 spółek. W ramach „Kategorii Akcje” nie jest dopuszczalne zawieranie
transakcji krótkiej sprzedaży.
b) w „Kategorii Kontrakty Terminowe”, w ramach której Zawodnik może dokonywać inwestycji
wyłącznie w ramach jednego portfela, a przedmiotem inwestycji mogą być wyłącznie kontrakty
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terminowe notowane na Giełdzie, których instrumentem bazowym jest indeks WIG20, z
zastrzeżeniem ust. 5.
2. Każdy Zawodnik może konkurować w jednej wybranej lub w obydwu Kategoriach, przy czym:
a) konkurowanie w ramach Kategorii Akcje wymaga posiadania Rachunku Konkursowego A i
zgromadzenia na tym rachunku kwoty wskazanej w §5 ust. 1 lit. b,
b) konkurowanie w ramach Kategorii Kontrakty Terminowe wymaga posiadania Rachunku
Konkursowego F i zgromadzenia na tym rachunku kwoty wskazanej w §5 ust. 1 lit. b.
3. Zawarcie na Rachunku Konkursowym A transakcji kupna, której przedmiotem są inne instrumenty niż
wskazane w ust. 1 lit. a powoduje wykluczenie Zawodnika z Mistrzostw w „Kategorii Akcje”.
4. Zawarcie na Rachunku Konkursowym F transakcji, której przedmiotem są inne instrumenty niż
wskazane w ust. 1 lit. b powoduje wykluczenie Zawodnika z Mistrzostw w „Kategorii Kontrakty
Terminowe”.
5. Przedmiotem inwestycji w „Kategorii Kontrakty Terminowe” mogą być wyłącznie kontrakty terminowe
na indeks WIG20 tej serii, której termin wygaśnięcia jest najbliższy – w okresie od 1 lutego 2012 roku
do 16 marca 2012 roku przedmiotem inwestycji mogą być kontrakty terminowe serii FW20H12, a w
okresie od 19 marca 2012 roku do 30 kwietnia 2012 roku kontrakty serii FW20M12.
6. W ramach danej Kategorii Zawodnik może dokonywać inwestycji wyłącznie w ramach jednego
Rachunku Konkursowego. W Kategorii Kontrakty Terminowe Zawodnik może dokonywać inwestycji
wyłącznie w ramach jednego portfela. Zawodnik, który zrezygnował lub został wykluczony z Mistrzostw
w danej Kategorii nie może ponownie przystąpić do Mistrzostw w tej samej Kategorii.
7. Składanie zleceń odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie prowadzenia rachunków
inwestycyjnych oraz świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym obowiązującym w DI
BRE, z uwzględnieniem postanowień umów, na podstawie których prowadzone są poszczególne
Rachunki Konkursowe, z zastrzeżeniem ust. 8-10.
8. DI BRE zapewnia wszystkim Zawodnikom jednakowe zasady i warunki korzystania z usług maklerskich
w okresie trwania Mistrzostw, w tym w szczególności:
a) bezpłatne prowadzenie Rachunku Konkursowego,
b) nieopóźnione notowania giełdowe – bezpłatna jedna oferta,
c) jednakowe stawki prowizji maklerskich w wysokości:
(i) 0,25% wartości transakcji których przedmiotem są akcje, z zastrzeżeniem, że łączna prowizja
maklerska od wszystkich transakcji zrealizowanych na podstawie danego zlecenia nie może
być mniejsza niż 3 zł;
(ii) 6 zł za każdy zawarty kontrakt terminowy oraz za wygaśnięcie każdego kontraktu terminowego.
9. Nie jest dopuszczalne składanie zleceń ani innych dyspozycji przez pełnomocników, z wyłączeniem
możliwości składania zleceń przez DI BRE zgodnie z postanowieniami umów dotyczących świadczenia
usług brokerskich.
10. Zawodnicy mogą składać zlecenia:
a) telefonicznie lub poprzez Internet – z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień umów, na
podstawie których prowadzone są poszczególne Rachunki Konkursowe, lub
b) osobiście – w Punktach Obsługi Klienta DI BRE.
11. W ramach danej Kategorii Zawodnik rozpoczyna Mistrzostwa z Kwotą Startową w wysokości 10 000 zł.
W trakcie uczestniczenia w Mistrzostwach wpływ na Rachunek Konkursowy jakiejkolwiek wpłaty,
przelewu lub transferu instrumentów finansowych innych niż wynikające z realizacji praw z
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instrumentów finansowych nabytych w ramach Mistrzostw, jest równoznaczny z wykluczeniem
Zawodnika z Mistrzostw w odpowiedniej Kategorii.
12. Z zastrzeżeniem ust. 13 Zawodnicy:
a) na których Rachunkach Konkursowych Kwota Startowa oraz opłata rejestracyjna znajdować się
będą do dnia 31 stycznia 2012 roku, rozpoczynają udział w Mistrzostwach z dniem 1 lutego 2012
roku.
b) na których Rachunki Konkursowe Kwota Startowa oraz opłata rejestracyjna wpłyną po dniu 31
stycznia 2012 roku, ale nie później niż dnia 29 lutego 2012 roku rozpoczynają udział w
Mistrzostwach w następnym dniu roboczym po dniu wpływu Kwoty Startowej i opłaty rejestracyjnej
na Rachunek Konkursowy.
13. Osoby, na których rachunki Kwota Startowa lub opłata rejestracyjna nie wpłyną do dnia 29 lutego 2012
roku, nie uczestniczą w Mistrzostwach.
14. Warunkiem startu w Mistrzostwach jest:
a) nie posiadanie przez Klienta o godzinie 0.00 w dniu rozpoczęcia udziału w Mistrzostwach na
Rachunku Konkursowym jakichkolwiek instrumentów finansowych oraz jakichkolwiek aktywnych
zleceń; składanie zleceń w ramach Mistrzostw możliwe jest najwcześniej o godzinie 0.00 w dniu
rozpoczęcia udziału w Mistrzostwach,
b) posiadanie wyłącznie jednego, aktywnego portfela w ramach Rachunku Konkursowego F.
15. Zadaniem Zawodników jest osiągnięcie w dniu zakończenia Mistrzostw (tj. wg stanu na zakończenie
dnia 30 kwietnia 2012 roku) jak największej Wartości Aktywów na Rachunku Konkursowym, wyliczonej
w sposób określony w § 8 ust. 5.
16. Wszelkie środki oraz instrumenty finansowe znajdujące się na Rachunku Konkursowym Zawodnika a
także uzyskane z nich dochody są własnością Zawodnika.
17. Wypłacenie przez Zawodnika części lub całości środków lub złożenie dyspozycji transferu
instrumentów finansowych znajdujących się na Rachunku Konkursowym po rozpoczęciu udziału w
Mistrzostwach a przed dniem 1 maja 2012 roku oznacza rezygnację Zawodnika z udziału w
Mistrzostwach w odpowiedniej Kategorii i powoduje wykluczenie Zawodnika z Mistrzostw w ramach tej
Kategorii.
18. W przypadku, gdy operacje, w tym transakcje dokonywane przez Zawodnika, są niezgodne z
niniejszym Regulaminem lub gdy Zawodnik działa niezgodnie z przepisami prawa, w tym w
szczególności niezgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi
(lub ustawą ją zastępującą), Zawodnik w drodze decyzji Komisji Konkursowej zostanie wykluczony z
Mistrzostw, przy czym wykluczenie może dotyczyć jednej lub obydwu Kategorii. Decyzje Komisji
Konkursowej dotyczące wykluczenia Zawodnika mają charakter ostateczny.
19. Zawodnik może zrezygnować z udziału w Konkursie składając odpowiednie pisemne oświadczenie w
DI BRE.
§7
INFORMACJE O PRZEBIEGU MISTRZOSTW
1. Każdy Zawodnik występuje w Mistrzostwach pod jednym pseudonimem. DI BRE może zmienić
określony przez Zawodnika pseudonim, w szczególności dodając do niego dodatkowe znaki w
przypadku gdy określony przez tego Zawodnika pseudonim został określony przez innego Zawodnika.
Dane osobowe każdego Zawodnika są chronione zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z
dnia 29 sierpnia 1997 roku i pozostają wyłącznie do dyspozycji Organizatora i DI BRE, z zastrzeżeniem
ust. 2-5.
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2. DI BRE ma prawo do przekazywania Organizatorowi danych osobowych wszystkich Zawodników, w
tym w szczególności Zawodników, którzy w jakimkolwiek rankingu Mistrzostw zajmą miejsca, dla
których przewidziane są nagrody, a także przekazywania Organizatorowi informacji o Wartości
Aktywów na Rachunkach Konkursowych poszczególnych Zawodników oraz historii Rachunków
Konkursowych (w szczególności historii zawartych transakcji), na co każdy Zawodnik przystępując do
Mistrzostw wyraża zgodę i do czego upoważnia DI BRE.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do podawania i publikowania danych osobowych laureatów
wszystkich nagród oraz Zawodników, którzy w jakichkolwiek rankingach zajęli miejsca od 1 do 50, na
co każdy Zawodnik wyraża zgodę przystępując do Mistrzostw poprzez podpisanie stosownego
oświadczenia zawartego w formularzu zgłoszeniowym.
4. W trakcie Mistrzostw, Organizator publikować będzie, w szczególności na łamach Gazety Giełdy
PARKIET, rankingi Zawodników z podaniem aktualnej wartości aktywów na Rachunku Konkursowym
(na podstawie informacji uzyskanych od DI BRE).
5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Gazety Giełdy PARKIET oraz swoich
stronach internetowych bieżących i okresowych relacji z przebiegu Mistrzostw.
§8
WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW
1. Zwycięzcą Mistrzostw w danej Kategorii (Kategorii Akcje lub Kategorii Kontrakty Terminowe) zostaje
Zawodnik, który w momencie zakończenia Mistrzostw, tj. po rozliczeniu wszelkich transakcji oraz
innych operacji zawartych do dnia 30 kwietnia 2012 roku włącznie, posiadać będzie na odpowiednim
Rachunku Konkursowym (Rachunek Konkursowy A lub Rachunek Konkursowy F) aktywa o najwyższej
wartości (liczonej w sposób wskazany w § 8 ust. 5). Jeśli kilku Zawodników uzyska taką samą Wartość
Aktywów na Rachunku Konkursowym, to o zajętym wyższym miejscu decydować będzie wyższa
wartość aktywów na odpowiednim Rachunku Konkursowym w poprzednim dniu, przy czym jeśli
wartość ta nie pozwoli na jednoznaczne ustalenie kolejności Zawodników, kolejność tą ustala się na
podstawie wartości aktywów na odpowiednich Rachunkach Konkursowych w kolejnych, poprzednich
dniach trwania Konkursu. Jeśli wskazane wyżej kryteria nie pozwolą w sposób jednoznaczny określić
kolejności Zawodników, to o ostatecznej kolejności Zawodników zdecyduje losowanie przeprowadzone
przez Komisję Konkursową.
2. Ostateczna Kolejność Zawodników w poszczególnych Kategoriach, a także kolejność po zakończeniu
każdego miesiąca kalendarzowego, określana będzie na podstawie Wartości Aktywów na
odpowiednich Rachunkach Konkursowych, z uwzględnieniem dodatkowych kryteriów określonych w
ust. 1.
3. Organizator zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych rankingów Zawodników spełniających
dodatkowe, określone przez Organizatora kryteria.
4. Wszelkie rankingi w ramach Mistrzostw, w tym ostateczny ranking będący podstawą do przyznania
nagród, mogą być ogłaszane publicznie w wybrany przez Organizatora sposób, w tym na łamach
Gazety Giełdy PARKIET.
5. Na potrzeby Mistrzostw Aktywa na Rachunkach Konkursowych Zawodników wyceniane będą:
a) akcje – wyłącznie akcje (które nie były przedmiotem zawartej, ale nierozliczonej jeszcze transakcji
sprzedaży) i prawa do otrzymania akcji (które były przedmiotem zawartej, ale nierozliczonej jeszcze
transakcji kupna) o których mowa w §6 ust.1 lit a, każdorazowo wg ceny zamknięcia z danego dnia,
a w przypadku gdy nie ustalono w danym dniu ceny zamknięcia – wg ostatniej znanej ceny
zamknięcia; dla zapisanych na Rachunkach Konkursowych akcji, które były przedmiotem
zawartych już transakcji sprzedaży przyjmuje się wartość 0 zł,
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b) środki pieniężne – wg wartości nominalnej (w tym także należności z tytułu zawartych już transakcji
sprzedaży; bez uwzględnienia ewentualnych środków przeznaczonych na opłacenie zawartych
transakcji kupna),
c) kontrakty terminowe – według wartości depozytu zabezpieczającego, z uwzględnieniem
ewentualnego ujemnego salda wynikającego z rozrachunków rynkowych,
d) inne aktywa (w tym prawa z papierów wartościowych – np. prawa poboru i prawo do dywidendy,
które przyznane zostały w trakcie Mistrzostw) – przyjmuje się wartość 0 zł.
6. W szczególnych przypadkach, w tym w przypadkach łączenia się lub podziału spółek, o których mowa
w § 6 ust. 1 lit a, Komisja Konkursowa może określić inne niż wskazane w ust. 5 zasady wyceny
Aktywów na Rachunkach Konkursowych.
§9
NAGRODY
1. Z zastrzeżeniem ust. 3 w Mistrzostwach, w ramach każdej Kategorii przyznane zostaną następujące
nagrody dla Zawodników:
a) za zajęcie I -III miejsca – nagrody główne (samochody osobowe),
b) za zajęcia IV-X miejsca – nagrody rzeczowe.
2. Organizator dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród, w szczególności po zakończeniu
każdego miesiąca trwania Mistrzostw w ramach każdej Kategorii, dla Zawodników, którzy osiągną w
danym miesiącu kalendarzowym najwyższy procentowy przyrost wartości aktywów na Rachunku
Konkursowym.
3. Każda nagroda powiększona będzie o kwotę środków pieniężnych stanowiącą równowartość podatku
należnego w związku z otrzymaniem nagrody, przy czym kwota ta nie będzie wypłacona Zawodnikowi
lecz zostanie przekazana w jego imieniu właściwemu Urzędowi Skarbowemu tytułem zapłaty podatku
od nagrody konkursowej.
4. Nagrody za zajęcie miejsc I - III powinny być odebrane osobiście, w czasie i miejscu wskazanym przez
Organizatora, przy czym Organizator może wyznaczyć wyłącznie miejsca na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
5. W przypadku nie odebrania nagrody za zajęcie miejsca I – III zgodnie z ust.4, Komisja Konkursowa
może zdecydować o utracie prawa Zawodnika do nagrody i przekazać ją na cel charytatywny.
6. Nabycie nagrody następuje na podstawie odpowiedniej umowy zawartej pomiędzy Zawodnikiem a
Organizatorem. W przypadku nagrody za zajęcie miejsca I – III Zawodnik poprzez zawarcie tej umowy
zobowiązuje się nie zbywać nagrody przed upływem roku od jej nabycia i nie pozbawiać jej przed
upływem roku wskazanych przez Organizatora oznaczeń reklamowych.
7. Nagrody nie podlegają zamianie na świadczenia pieniężne.
§ 10
KOMISJA KONKURSOWA
1. Organizator Mistrzostw powołuje Komisję Konkursową, w skład której wchodzą przedstawiciele
Organizatora.
2. Komisja Konkursowa zajmuje się w szczególności nadzorowaniem prawidłowego przebiegu Mistrzostw,
ustalaniem i ogłaszaniem rankingów, listy nagrodzonych, interpretacją postanowień niniejszego
Regulaminu oraz rozstrzyganiem związanych z Mistrzostwami sporów.
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3. W przypadku naruszenia przez Zawodnika postanowień niniejszego Regulaminu, Komisja Konkursowa
podejmie decyzję o wykluczeniu go z Mistrzostw.
4. Komisja Konkursowa może w każdej chwili podjąć decyzję o przerwaniu lub zawieszeniu Mistrzostw
bez podania przyczyny.
§ 11
REKLAMACJE
1. Reklamacje co do wyników Mistrzostw mogą być zgłaszane pisemnie na adres siedziby Organizatora,
w terminie 4 dni roboczych od ich opublikowania. Za datę zgłoszenia reklamacji uważa się dzień jej
wpływu do Organizatora.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Zawodnika oraz dokładny opis
sytuacji i wskazanie przyczyny reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie 1 dnia roboczego od ostatniego
dnia przyjmowania reklamacji.
4. Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. O decyzji Komisji
Konkursowej Zawodnik zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji.
5. Po rozpatrzeniu wszystkich reklamacji, w przypadku, gdy sposób ich rozpatrzenia wpływa na
ostateczną kolejność Zawodników w Rankingach, Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o
ponownym opublikowaniu wyników Mistrzostw, uwzględniających zmiany w Rankingach wynikające z
decyzji Komisji Konkursowej.
§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy Zawodników, z podaniem ich imienia i
nazwiska oraz historii ich Rachunków Konkursowych (w szczególności historii transakcji) w Gazecie
Giełdy PARKIET, na co Zawodnicy wyrażają zgodę przystępując do Mistrzostw.
2. DI BRE zastrzega sobie prawo wykorzystania historii Rachunków Konkursowych (w szczególności
historii transakcji) oraz wizerunku laureatów, w szczególności w celach marketingowych oraz
edukacyjnych (w tym w ramach prowadzonych przez DI BRE prezentacji i szkoleń), na co Zawodnicy
wyrażają zgodę przystępując do Mistrzostw.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć Zawodników.
4. Zgłoszenie udziału w Mistrzostwach oraz wzięcie w nim udziału oznacza zgodę na warunki i
postanowienia niniejszego Regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Mistrzostw w każdym czasie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany rodzaju przyznawanych nagród.
7. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w każdym czasie, w
szczególności w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych; oraz zmiany terminów w nim
wskazanych, w tym rozstrzygnięcia o wynikach Konkursu i przekazania nagród. Ponadto Organizator
nie ponosi odpowiedzialności m.in. za działalność podmiotów świadczących usługi w postaci dostępu
do sieci Internet, obsługi poczty elektronicznej lub innych sieci telekomunikacyjnych.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za awarie systemów elektronicznych swoich i DI BRE.
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9. Każdy Zawodnik jest zobowiązany do zapłacenia podatku z tytułu dochodu osiągniętego w związku z
inwestycjami dokonywanymi w ramach Mistrzostw we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami.
10. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibach Organizatora i DI BRE oraz na ich stronach
internetowych: www.parkiet.com; www.dibre.pl, a także na stronie mBanku (www.mbank.com.pl) i
MultiBanku (www.multibank.com.pl).
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