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REGULAMIN KONKURSU
„KONKURS INWESTYCYJNY O MILION ZŁOTYCH W ZARZĄDZANIE”

WSTĘP (STRESZCZENIE REGULAMINU)
1.

Konkurs o nazwie „Konkurs inwestycyjny o milion złotych w zarządzanie” polega na uzyskaniu jak najwyższej Stopy Zwrotu.

2.

Przystąpić do Konkursu może Uczestnik posiadający Rachunek TMS Connect z Minimalnym Saldem w wysokości 2000 PLN.

3.

Do Konkursu Uczestnik może zgłosić maksymalnie 10 Rachunków Konkursowych.

4.

Konkurs trwa od dnia 13 lutego 2017 roku do Zamknięcia Dnia 10 marca 2017 roku.

5.

Aby przystąpić do Konkursu należy spełnić wszystkie warunki uczestnictwa wskazane w niniejszym Regulaminie.

6.

W Konkursie do wygrania są następujące Nagrody Konkursowe:
a.

Za zajęcie I miejsca (Nagroda Główna) - zlecenie Uczestnikowi inwestowania należącej do TMS Brokers kwoty 1.000.000,00 PLN
(słownie: milionem złotych),

b.

Za zajęcie II miejsca (Nagroda II stopnia)- zlecenie Uczestnikowi inwestowania należącej do TMS Brokers kwoty 100.000,00 PLN
(słownie: stoma tysiącami złotych),

c.

Za zajęcie III miejsca (Nagroda III stopnia)- zlecenie Uczestnikowi inwestowania należącej do TMS Brokers kwoty 50.000,00 PLN
(słownie: pięćdziesięcioma tysiącami złotych),

7.

Dodatkowo każdy Uczestnik Przechodzący może się ubiegać o jedną Premię Indywidualną w wysokości 1.000,00 PLN (słownie: jeden
tysiąc złotych). Warunkiem otrzymania Premii Indywidualnej jest wykonanie Obrotu w wysokości 10 Lotów w Okresie Trwania
Konkursu.

8.

Warunkiem otrzymania Nagrody Konkursowej jest osiągnięcie najwyższego Zysku ze wszystkich Uczestników przy zachowaniu Zasady
Zarządzania Kapitałem (dopuszczalne maksymalne obsunięcie kapitału wynosi 30% od najwyższej wartości uzyskanej w trakcie
Konkursu) w Okresie Trwania Konkursu.
§1

f) wszystkim Zarządzeniom Prezesa Zarządu, które
definiują inne warunki działania Systemu
Transakcyjnego

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Konkurs o nazwie „Konkurs inwestycyjny o milion złotych
w zarządzanie” w dalszej części zwany „Konkursem”
organizowany jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

§2
DEFINICJE

2.

Konkurs trwa od dnia 13 lutego 2017 roku do
Zamknięcia Dnia 10 marca 2017 roku.

Wymienione w Regulaminie sformułowania należy rozumieć,
jako:

3.

Organizatorem Konkursu jest Dom Maklerski TMS
Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59,
wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000204776, numer NIP: 526-27-59131, zwany dalej „Organizatorem” lub „TMS Brokers”.

1.

Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu „Konkurs
inwestycyjny o milion złotych w zarządzanie”.

2.

Okres Trwania Konkursu – okres od dnia 13 lutego 2017
roku do Zamknięcia Dnia 10 marca 2017 roku.

3.

Okres Przyjmowania Zgłoszeń – okres od dnia 31
stycznia 2017 roku do dnia 10 marca 2017 roku.

4.

Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na
wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

4.

5.

Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia
19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

Dzień Roboczy - dzień w którym Giełda Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. jest czynna i możliwe
jest zawieranie transakcji przy użyciu instrumentów
finansowych.

6.

Konkurs odbywa się na serwerze produkcyjnym i
środach rzeczywistych Klienta. Wszystkie zasady oraz
regulacje związane z zawieraniem transakcji w ramach
Konkursu
odpowiadają
warunkom
rachunków
rzeczywistych, a w szczególności postanowieniom:

5.

Dzień Konkursowy – każdy z dwudziestu dni z przedziału
13-17.02, 20-24.02, 27.02-03,03, 06-10.03.

6.

Umowa – Umowa Ramowa, przedmiotem której jest
świadczenie przez TMS Brokers na rzecz Klienta usługi
wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów
finansowych.

7.

Rachunek – prowadzony w PLN Rachunek pieniężny
Klienta otwarty na podstawie Umowy.

8.

Rachunek TMS Connect – prowadzony przez TMS
Brokers na rzecz Uczestnika Rachunek prowadzony w
usłudze TMS Connect w walucie PLN (złoty)

9.

Rachunek Konkursowy - Rachunek TMS Connect
wskazany przez Uczestnika jako biorący udział w
Konkursie

a) Umowy Ramowej,
b) Regulaminu świadczenia usług polegających na
wykonywaniu
zleceń
nabycia
lub
zbycia
instrumentów
finansowych,
prowadzenia
rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem
przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. oraz
wymiany walutowej – TMS Connect,
c) Specyfikacji Instrumentów Finansowych dla platformy
TMS Connect,
d) Charakterystyki instrumentów finansowych i opisu
ryzyka.
e) Tabeli Opłat i Prowizji
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10. Minimalne Saldo - saldo Rachunku na Zamknięcie Dnia,
uwzględniające wycenę otwartych pozycji, wynik z
zamkniętych pozycji oraz dokonane wpłaty i wypłaty–
wynoszące co najmniej 2000,00 PLN (słownie: dwa
tysiące złotych). Sprawdzenie warunku Minimalnego
Salda następuje raz na dobę na Zamknięcie Dnia.
11. Nagrody Konkursowe – łączne określenie Nagrody
Głównej, Nagrody II stopnia oraz Nagrody III stopnia.
12. Uczestnik – osoba fizyczna lub osoba prawna, która
dokonała Kwalifikacji i została dopuszczona przez
Organizatora do Konkursu.
13. Nowy Klient – osoba fizyczna lub osoba prawna, która
założyła swój pierwszy Rachunek w Okresie
Przyjmowania Zgłoszeń oraz wcześniej nie posiadała
żadnego innego Rachunku. Na potrzeby niniejszej
promocji Nowym Klientem jest także osoba fizyczna lub
osoba prawna, która posiada Rachunek oraz nie
wykonywała na nim żadnych Transakcji w okresie od 1
sierpnia 2016 r. do dnia przystąpienia do Konkursu na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, bądź
posiadała w przeszłości Rachunek, ale Rachunek ten
został zamknięty przed dniem 1 sierpnia 2016 roku.

Wartość Premii Indywidualnej wynosi 1 000,00 PLN
(słownie: jeden tysiąc złotych) powiększona o kwotę
przeznaczoną na poczet zryczałtowanego podatku
dochodowego zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych.
22. Wynik Premiowy – wykonanie Obrotu w trakcie Okresu
Trwania Konkursu w wysokości 10 (słownie: dziesięciu)
Lotów - na pierwszym Rachunku Konkursowym, dla
którego Uczestnik Przechodzący dokonał Kwalifikacji.
Wynik Premiowy zostanie obliczony na koniec
ostatniego dnia Okresu Trwania Konkursu.
23. Drawdown – wyrażone procentowo obsunięcie wyceny
Rachunku Konkursowego liczone raz dziennie po
Zamknięciu Dnia według stanu na Zamkniecie dnia
według następującego wzoru:

Gdzie:
DD% oznacza Drawdown wyrażony procentowo
Current_Equity oznacza Saldo Rejestru Operacyjnego na
Zamknięcie Dnia dla danego Dnia Konkursowego

14. Uczestnik
Przechodzący
–
Uczestnik
będący
jednocześnie Nowym Klientem, który w momencie
rejestracji do Konkursu zadeklaruje posiadanie rachunku
w innej niż TMS Brokers firmie inwestycyjnej oferującej
instrumenty CFD.

Deposits oznacza sumę wpłat dokonanych od początku
Konkursu bez wpłaty wstępnej stanowiącej Minimalne
Saldo.
Max_Previous_Equity oznacza poprzednie najwyższe
Saldo Rejestru Operacyjnego na Zamknięcie Dnia,
pomniejszone o dopłaty,
pomiędzy Dniem
Konkursowym,
w
którym
Uczestnik
został
zakwalifikowany do Konkursu a występującego przed
Dniem Konkursowym wziętym pod uwagę przy
wyliczeniu Current_Equity

15. Stopa Zwrotu – stopa zwrotu obliczana na podstawie
wzoru wskazanego w niniejszym Regulaminie.
16. Zamknięcie Dnia - godz. 23:59:59 CET z dokładnością do
pięciu minut.
17. Kwalifikacja – dokonanie przez Uczestnika rejestracji do
Konkursu oraz spełnienie wszystkich warunków
określonych w § 3 ust. 1 Regulaminu.
18. Zysk – uzyskanie na Rachunku Konkursowym Uczestnika
na koniec ostatniego dnia odpowiednio Okresu Trwania
Konkursu przez Uczestnika stanu śrokdów zgodnego z
następującym wzorem:
E>W+D
Gdzie:
E oznacza saldo Equity (saldo Rejestru Operacyjnego) na
koniec ostatniego dnia Okresu Trwania Konkursu,

24. Zasada Zarządzania Kapitałem – nie przekroczenie przez
Uczestnika na Rachunku Konkursowym w Okresie
Trwania Konkursu poziomu Drawdown wynoszącego
30% (słownie: trzydzieści procent).
25. Pełnomocnik – osoba fizyczna, umocowana przez
Uczestnika do wykonywania w jego imieniu zleceń
nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na
Rachunku Uczestnika.
26. Osoba Powiązana – osoba korzystająca z tego samego
co inny Uczestnik komputera lub urządzenia mobilnego,
z wykorzystaniem których są zawierane Transakcje.

W oznacza Minimalne Saldo
D oznacza sumę wszystkich wpłaconych dodatkowych
środków pieniężnych dokonanych w okresie od dnia
Kwalifikacji do ostatniego dnia Okresu Trwania
Konkursu.
19. Obrót – łączna, wyrażona w Lotach, wartość
zamkniętych w Okresie Trwania Promocji pozycji, na
pierwszym Rachunku Konkursowym, dla którego
Uczestnik Przechodzący dokonał Kwalifikacji, z
wyłączeniem Transakcji dotyczących następujących
instrumentów finansowych: CFD na indeksy, CFD na
akcje polskie, CFD na akcje zagraniczne, kontrakty
W20x10 oraz CFD na ETF.
20. Lot – jednostka określająca wielkość Transakcji.
21. Premia
Indywidualna
–kwota
przyznawana
jednorazowo Uczestnikom Przechodzącym przez TMS
Brokers na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie po osiągnięciu Wyniku Premiowego.

§3
UCZESTNICY KONKURSU
1.

W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne
lub prawne, które łącznie spełnią poniższe warunki:
a) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych
(osoby fizyczne) lub osobowość prawną (osoby
prawne),
b) posiadają rezydencję podatkową w Polsce,
c) posiadają Rachunek TMS Connect,
d) prawidłowo wypełniły formularz zgłoszeniowy do
Konkursu,
e) dokonały wyboru własnego unikalnego pseudonimu
konkursowego (Nick),
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f) nie zostały wykluczone lub niedopuszczone do udziału
w Konkursie przez Organizatora,

a) przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora
w celach związanych z realizacją Konkursu oraz w
celach marketingowych,

g) najpóźniej w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w
konkursie spełnia warunek Minimalnego Salda osobno
dla każdego Rachunku Konkursowego,

b) otrzymywanie
od
Organizatora
materiałów
promocyjnych oraz ofert handlowych TMS Brokers
na wskazany przez Uczestnika adres e-mail,

h) nie dokonały na jakimkolwiek Rachunku zgłoszonym
do Konkursu żadnej wypłaty w okresie od dnia
Kwalifikacji pierwszego zgłoszonego Rachunku do
końca Okresu Trwania Konkursu.
2.

3.

4.

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.
W przypadku zgłoszenia przez Uczestnika więcej niż
jednego Rachunku do Konkursu zgodnie z § 5 ust. 1
Regulaminu, Uczestnik zobowiązany jest dokonać
Kwalifikacji oddzielnie dla każdego Rachunku
Konkursowego oraz dokonać dla każdego z nich wyboru
unikalnego Nicka. W takim przypadku każdy Rachunek
Uczestnika z powiązanym z nim unikalnym Nickiem
traktowany będzie na potrzeby niniejszego Regulaminu
jako oddzielny Uczestnik (zasady tej nie stosuje się do §7
ust. 2, §7 ust. 7 oraz §8 ust. 5).

b) Niezgodnych z zasadami współżycia społecznego,
c) bycia Osobą Powiązaną w stosunku do innego
Uczestnika;
d) spełniania kryteriów wskazanych w ust 2 powyżej.
e) wykorzystywania transakcji przeciwstawnych zarówno
na Rachunkach własnych, jak i działając wspólnie lub
w porozumieniu z innym Uczestnikiem

6.

7.

d) Publikowanie przez Organizatora oraz podmioty z nim
współpracujące wyników cząstkowych oraz
końcowych Konkursu.
§4
ZGŁOSZENIA DO KONKURSU I REZYGNACJA Z
UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1.

Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w Okresie
Przyjmowania Zgłoszeń.

2.

Osoby chcące przystąpić do Konkursu powinny dokonać
zgłoszenia przez wypełnienie formularza dostępnego na
stronie milion.tms.pl. Dokonując zgłoszenia Uczestnik
określa pseudonim konkursowy. Pseudonim konkursowy
nie może wskazywać na dane osobowe Uczestnika lub
zawierać słów i zwrotów powszechnie uznawanych za
obelżywe lub naruszających czyjekolwiek prawa.

3.

Dniem Kwalifikacji danego Rachunku do Konkursu jest
dzień następujący po osiągnięciu Minimalnego Salda.

4.

W przypadku podania przez Uczestnika nieprawdziwych
danych zostanie on wykluczony z Konkursu i tym samym
straci prawo do otrzymania nagrody.

5.

Uczestnik Konkursu w każdym momencie może
przekazać oświadczenie woli o rezygnacji z uczestnictwa
w Konkursie. Oświadczenie woli winno mieć formę
elektroniczną i być przesłane z adresu email właściwego
do korespondencji
z posiadaczem
Rachunku
Pieniężnego. Rezygnacja winna być przesłana na adres
makler@tms.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia
do Promocji lub wykluczenia Uczestnika z Promocji w
trakcie jej trwania i po jej zakończeniu w przypadku
uzasadnionego podejrzenia:
a) działania Uczestnika wbrew zasadom Promocji
opisanym w niniejszym Regulaminie lub niezgodnego
z celem i przeznaczeniem Promocji;

5.

c) publikowanie przez Organizatora oraz podmioty z nim
współpracujące ogólnych opisów transakcji
dokonywanych przez Uczestnika w Okresie Trwania
Konkursu, z podaniem stóp zwrotu, poziomu zmiany
kapitału, nazw instrumentów, dzięki którym
Uczestnik osiągnął swój wynik z dodatkowym
komentarzem,

§5

O wykluczeniu lub niedopuszczeniu Uczestnika do
Konkursu decyduje Komisja Konkursowa.
Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do
niedopuszczenia Uczestnika do Konkursu lub
wykluczenia Uczestnika z Konkursu w trakcie jego
trwania i po jego zakończeniu w przypadku
uzasadnionego podejrzenia działania Uczestnika wbrew
zasadom Konkursu opisanym w niniejszym Regulaminie
lub niezgodnego z celem i przeznaczeniem Konkursu.
Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do
niedopuszczenia do Konkursu osób, których pseudonimy
konkursowe będą sformułowaniami szkodzącymi
wizerunkowi Organizatora lub powszechnie uznawanymi
za obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich.
Poprzez udział w Konkursie Uczestnik oraz każdy z
Pełnomocników, wyraża zgodę na:

ZASADY KONKURSU
1. Każdy Uczestnik może posiadać maksymalnie dziesięć
Rachunków uczestniczących w Konkursie. W przypadku
posiadania więcej niż dziesięciu Rachunków, do
Konkursu zaliczane będą te, na których Uczestnik
dokonał Kwalifikacji w pierwszej kolejności.
2. Środki dostępne na Rachunku Konkursowym Uczestnik
Konkursu będzie inwestować poprzez kupno lub
sprzedaż instrumentów finansowych.
3. Uczestnik będzie mógł dokonywać wpłat i wypłat z
Rachunku Konkursowego, z zastrzeżeniem, że
jakakolwiek wypłata z Rachunku Konkursowego w
terminie od dnia Kwalifikacji pierwszego Rachunku
Konkursowego do ostatniego dnia Okresu Trwania
Konkursu powoduje wykluczenie danego Rachunku
Konkursowego z Konkursu.

Regulamin Konkursu (stan na dzień 01.02.2017r.)

4

4. Stopa Zwrotu w Konkursie obliczana jest wg formuły:

gdzie:

oraz gdzie:
oznacza dzienną Stopę Zwrotu w danym dniu konkursowym.
oznacza Dzień Roboczy, na który dokonywana jest kalkulacja,
oznacza dzień poprzedni w stosunku do dnia, na który dokonywana jest kalkulacja,
Wynik zrealizowany w oznacza wynik na zamkniętych pozycjach z uwzględnieniem punktów swapowych za cały okres
utrzymywania pozycji, prowizji oraz wszelkich innych opłat.
Equity

oznacza saldo Rejestru Operacyjnego na Zamknięcie Dnia w dniu poprzedzającym

5. W przypadku ustalania wyników dziennych przyjmuje się
zasadę, że dni takie jak:

2.

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 Organizatora w terminie 7 dni kalendarzowych od
ogłoszenia ostatecznych wyników, a osiągnął wynik
kwalifikujący do przyznania jakiejkolwiek Nagrody
Konkursowej, nagroda ta nie zostanie mu przyznana.

3.

Warunkiem skorzystania z Nagrody Konkursowej jest
wyrażenie w formie pisemnej, na formularzu
przygotowanym przez Organizatora, zgody przez jej
beneficjenta, w tym każdego z Pełnomocników
beneficjenta, na wykorzystanie jego wizerunku oraz imienia
i nazwiska w celach marketingowych i promocyjnych
Organizatora.

4.

Niespełnienie przez Uczestnika warunków określonych w
niniejszym Regulaminie lub odstąpienie przez niego od
realizacji Nagrody Konkursowej uniemożliwia mu
skorzystanie z nagrody. W takim przypadku Uczestnik nie
ma prawa domagania się od Organizatora wypłaty
ekwiwalentu za Nagrodę Konkursową lub organizacji jej w
innym terminie.

5.

Prawa do Nagrody Konkursowej nie można przenieść na
inną osobę.

a) Poniedziałek trwa od niedzieli od godz. 20:00 CET do
poniedziałku do Zamknięcia Dnia,
b) wtorek, środa, czwartek trwają odpowiednio od
pierwszej sekundy po Zamknięciu Dnia w dniu
poprzedzającym do Zamknięcia Dnia w danym dniu,
c)

piątek trwa od pierwszej sekundy po Zamknięciu Dnia w
dniu poprzedzającym do godz. 23:00 CET (lub
odpowiednio CEST).

6.

Stopa Zwrotu oraz wynik dzienny obliczane będą z osobna
dla każdego z zakwalifikowanych do Konkursu Rachunków
Konkursowych i nie podlegają sumowaniu.

7.

W przypadku złamania przez Uczestnika Zasady Zarządzania
Kapitałem na danym Rachunku Konkursowym, Rachunek
ten zostanie wyłączony z Konkursu. W przypadku kiedy do
złamania Zasady Zarządzania Kapitałem przyczyniło się w
decydujący sposób rolowanie posiadanego instrumentu
Rachunek taki zostanie przywrócony do Konkursu.
§6
NAGRODY

1.

§7

W Konkursie można zdobyć następujące nagrody:
a)

b)

c)

Nagroda Główna (1 szt.) stanowiąca propozycję
zlecenia Uczestnikowi przez TMS Brokers inwestowania
należącej do TMS Brokers kwoty 1.000.000,00 PLN
(słownie: jeden milion złotych) na warunkach
określonych w § 12 Regulaminu,
Nagroda II stopnia (1 szt.) stanowiąca propozycję
zlecenia Uczestnikowi przez TMS Brokers inwestowania
należącej do TMS Brokers kwoty 100.000,00 PLN
(słownie: sto tysięcy złotych) na warunkach
określonych w § 12 Regulaminu,
Nagroda III stopnia (1 szt.) stanowiąca propozycję
zlecenia Uczestnikowi przez TMS Brokers inwestowania
należącej do TMS Brokers kwoty 50.000,00 PLN
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) na warunkach
określonych w § 12 Regulaminu,

PREMIA INDYWIDUALNA
1.

Uczestnikowi Przechodzącemu przyznaje się Premię
Indywidualną z zastrzeżeniem postanowień niniejszego
paragrafu.

2.

Wykluczenie Uczestnika Przechodzącego z Konkursu na
jakimkolwiek Rachunku Konkursowym tego Uczestnika
powoduje automatycznie wykluczenie go z możliwości
ubiegania się o Premię Indywidualną

3.

Premia Indywidualna przyznawana jest w ciągu 7 dni
kalendarzowych od zakończenia Okresu Trwania Konkursu
przy łącznym spełnieniu warunków:
a) Uczestnik Przechodzący osiągnie w Okresie Trwania
Konkursu Wynik Premiowy;
b) w Okresie Przyjmowania Zgłoszeń Uczestnik
Przechodzący
prześle
na
adres
sales@tms.pl

Regulamin Konkursu (stan na dzień 01.02.2017r.)

5

potwierdzający swoją wcześniejszą deklarację - wyciąg za
cały okres obowiązywania umowy (tzw. Statement) lub
czytelny skan lub zdjęcie tej umowy, zawartej nie później
niż w dniu 29 stycznia 2017 roku o świadczenie usług w
przedmiocie wykonywania zleceń oraz prowadzenia
rachunku pieniężnego i rejestru instrumentów
finansowych, za pośrednictwem innego niż TMS Brokers
Domu Maklerskiego oferującego instrumenty CFD.
4.

Premia Indywidualna zostanie zaksięgowana na Rachunku
Konkursowym Uczestnika Przechodzącego w terminie 14
dni kalendarzowych od zakończenia Okresu Trwania
Konkursu.

5.

Przyznanie Premii Indywidualnej jest niezależne od wyniku
finansowego
uzyskanego
przez
Uczestnika
Przechodzącego, a jedynie od wykonania Obrotu
określonego Wynik Premiowy.

6.

Wielokrotne
zrealizowanie
przez
Uczestnika
Przechodzącego Wyniku Premiowego nie upoważnia go do
otrzymania wielu Premii Indywidualnych.

7.

Premia
Indywidualna,
przysługuje
Uczestnikowi
Przechodzącemu tylko jeden raz, wyłącznie na pierwszym
Rachunku Konkursowym, dla którego Uczestnik
Przechodzący dokonał Kwalifikacji.

Dzień Konkursowy przez Komisję Konkursową oraz po
uwzględnieniu reklamacji Uczestników.
§ 10
REKLAMACJE UCZESTNIKÓW
1.

Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu Uczestnicy
mogą składać wyłącznie elektronicznie na adres e-mail:
makler@tms.pl.

2.

Reklamacja
Uczestnika.

3.

Reklamacja winna być złożona niezwłocznie po powzięciu
informacji o zaistnieniu okoliczności budzących
zastrzeżenia, w celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia
skargi, nie później jednak niż 3 Dni Robocze po
zakończeniu Okresu Trwania Konkursu.

4.

Reklamacja powinna zawierać:

2.

3.

Nagroda II stopnia należy się Uczestnikowi Konkursu, który
zajmie drugie miejsce w Konkursie osiągając drugą najwyższą
Stopę Zwrotu w Konkursie z dokładnością do setnej części
punktu, osiągnął Zysk i nie złamał Zasady Zarządzania
Kapitałem.
Nagroda III stopnia należy się Uczestnikowi Konkursu, który
zajmie trzecie miejsce w Konkursie osiągając trzecią
najwyższą Stopę Zwrotu w Konkursie z dokładnością do
setnej części punktu, osiągnął Zysk i nie złamał Zasady
Zarządzania Kapitałem.

4.

W przypadku osiągnięcia w Konkursie identycznej Stopy
Zwrotu przez dwóch lub więcej Uczestników, o kolejności
zajętych miejsc decyduje łączna liczba zamkniętych pozycji w
Okresie Trwania Konkursu. W takim przypadku prawo do
Nagrody otrzymuje Uczestnik, który zrealizował najwięcej
transakcji w Okresie Trwania Konkursu

5.

Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie jedną Nagrodę
Konkursową oraz zdobyć jedną Premię Indywidualną.
§9
PUBLIKOWANIE WYNIKÓW

1.

2.

3.

W Okresie Trwania Konkursu Organizator będzie udostępniał
na stronie milion.tms.pl wyniki najlepszych Uczestników – w
formie rankingu.
Publikowany ranking ma jedynie charakter poglądowy.
Ostateczne wyniki Konkursu ogłaszane są przez Komisję
Konkursową.
Ostateczne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w terminie
do 7 dni od zakończenia Okresu Trwania Konkursu - po
przeprowadzeniu weryfikacji rankingów wg stanu na ostatni

złożona

wyłącznie

przez

b) Dokładny opis sytuacji wraz z wyraźnym określeniem
żądań Uczestnika.
5.

Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową
w terminie 1 Dnia Roboczego od daty jej otrzymania. O
wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie
poinformowany drogą mailową na adres poczty email
podany do kontaktów i właściwy dla danego Rachunku
Konkursowego.

6.

Brak przekazania decyzji o wyniku rozpatrzenia reklamacji
przez Komisję Konkursową nie stanowi o jej
automatycznym uznaniu.

7.

Od decyzji Komisji Konkursowej Uczestnikowi nie służy
odwołanie.

8.

Reklamacje konkursowe nie stanowią reklamacji w
rozumieniu Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez
podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
(Dz.U. 2016 nr 0 poz. 892 z późn. zmianami)

ZWYCIĘZCY
Nagroda Główna należy się Uczestnikowi Konkursu, który
zajmie pierwsze miejsce w Konkursie osiągając najwyższą
Stopę Zwrotu w Konkursie z dokładnością do setnej części
punktu procentowego, osiągnął Zysk i nie złamał Zasady
Zarządzania Kapitałem.

zostać

a) Imię i nazwisko oraz numer Rachunku Uczestnika;

§8

1.

może

§ 11
KOMISJA KONKURSOWA
Za prawidłowy przebieg zgłoszeń, przebieg Konkursu, publikację
wyników Uczestników, przyznanie nagród, interpretację
postanowień niniejszego Regulaminu, rozpatrywanie reklamacji
Uczestników oraz rozstrzyganie ewentualnych sporów
związanych z Konkursem odpowiada stała Komisja ds. Konkursów
i Promocji działająca w siedzibie Organizatora, zwana Komisją
Konkursową. Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o
wykluczeniu z Konkursu Uczestnika, który:
a) narusza zasady
Regulaminem,

Konkursu,

określone

niniejszym

b) postępuje wbrew zasadom współżycia społecznego w
celu nabycia prawa do Nagród w Konkursie, w
szczególności podejmuje działania mające na celu
zmanipulowanie wyników Konkursu,
c)

wykorzystuje transakcje przeciwstawne zarówno na
Rachunkach własnych, jak i działając wspólnie lub w
porozumieniu z innym Uczestnikiem,

d) zarządza Rachunkami należącymi do innych osób.
§ 12
WARUNKI UCZESTNICTWA W NAGRODZIE
KONKURSOWEJ
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1. Warunkiem uczestnictwa w Nagrodzie Głównej jest udział
merytoryczny w wykładzie TMS Brokers, który odbędzie się
podczas „EXPO FXCUFFS 2017” w dniu 25 marca 2017 roku w
budynku ICE KRAKÓW CONGRESS CENTRE w Krakowie przy
ul. Marii Konopnickiej 17. Przez udział merytoryczny należy
rozumieć wygłoszenie przemówienia na temat stosowanych
w Konkursie strategii inwestycyjnych oraz przedstawienie
zarysu strategii zarządzania Nagrodą Główną.
2.

3.

4.

Uczestnik Konkursu, który wygrał jedną z Nagród
Konkursowych ma prawo zawrzeć z TMS Brokers umowę
zlecenia, której przedmiotem będzie zlecenie odpłatnego
świadczenia usług związanych z dokonywaniem transakcji
dotyczących instrumentów pochodnych w imieniu i na
rachunkach maklerskich Zleceniodawcy (dalej: „Umowa
Zlecenia”), na zasadach i warunkach określonych w
Regulaminie oraz Umowie Zlecenia. Wynagrodzeniem
Uczestnika z tytułu Umowy Zlecenia będzie stanowiło 80%
(słownie osiemdziesiąt procent) zysku osiągniętego na
przydzielonym rachunku na koniec okresu trwania Umowy
Zlecenia - w wyniku zawartych przez niego transakcji.

10. Niespełnienie przez Uczestnika warunków określonych w
niniejszym Regulaminie lub odstąpienie przez niego od
realizacji Nagrody Konkursowej uniemożliwia mu
skorzystanie z Nagrody Konkursowej. W takim przypadku
Uczestnik nie ma prawa domagania się od Organizatora
wypłaty ekwiwalentu za Nagrodę Konkursową lub organizacji
jej w innym terminie lub na innych warunkach, a Nagroda
Konkursowa przepada i nie przechodzi na kolejnego
Uczestnika w rankingu.
11. Uczestnik Konkursu nie ma prawa do przeniesienia Nagrody
Konkursowej lub Nagrody Dodatkowej na osobę trzecią.
12. Wzór Umowy Zlecenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.

§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

W celu realizacji Umowy Zlecenia TMS Brokers zasili rachunki
maklerskie, o których mowa w ust.1, tytułem depozytu
zabezpieczającego odpowiednio kwotą określoną dla danego
rodzaju Nagrody Konkursowej.

Organizator może dokonywać zmian Regulaminu z ważnych
przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się:

a) wprowadzenie nowych lub zmianę powszechnie
obowiązujących przepisów prawa dotyczących usług
świadczonych przez Organizatora na podstawie
niniejszego Regulaminu,

Przed rozpoczęciem zawierania transakcji Uczestnik, który
zdobędzie
Nagrodę
Konkursową
przy
wsparciu
merytorycznym Organizatora przygotuje, a następnie będzie
musiał przedłożyć do zatwierdzenia przez zarząd
Organizatora strategię zarządzania ryzykiem, określającą:
maksymalny poziom akceptowanej straty na pojedynczej
transakcji, maksymalne wykorzystanie dźwigni, maksymalną
procentową ekspozycję na pojedynczym instrumencie,
zakres instrumentów, godziny handlu oraz maksymalną
długość utrzymywania pojedynczej pozycji .

b) zmiany lub pojawienie się nowych interpretacji
powszechnie obowiązujących przepisów prawa na
skutek orzeczeń sadów albo decyzji, rekomendacji lub
zaleceń Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru
Finansowego lub innych organów władzy i administracji
publicznej wpływających na usługi świadczone przez
Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu;

5.

Umowa Zlecenia zawarta zostanie na okres 12 miesięcy, lecz
będzie mogła być rozwiązana na warunkach w niej
określonych.

c)

6.

Uczestnik nie będzie materialnie odpowiedzialny za wynik na
zawartych transakcjach w przypadku gdy na koniec okresu
Umowy Zlecenia okaże się, że łącznie transakcje te (z
uwzględnieniem
punktów
swapowch
i
rolowań)
wygenerowały stratę na powierzonym przez Organizatora
rachunku.

d) dostosowanie produktów i usług do zmian
wprowadzanych
w
funkcjonującym
systemie
informatycznym wpływających na usługi świadczone
przez Organizatora na podstawie niniejszego
Regulaminu,

7.

Dodatkowe warunki świadczenia usług, o których mowa w
ust. 1, będą określone w Umowie Zlecenia, w tym zasady
podziału zyskiem pochodzącym z zawartych transakcji oraz
maksymalna strata na zarządzanym portfelu, która będzie
skutkować rozwiązaniem Umowy Zlecenia.

8.

9.

Uczestnik ma obowiązek złożenia oświadczenia o
skorzystaniu z prawa zawarcia Umowy Zlecenia za
pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 7 Dni
Roboczych od opublikowania przez TMS Brokers
ostatecznych wyników Konkursu. Niezłożenie powyższego
oświadczenia w terminie jest równoznaczne z odstąpieniem
przez Uczestnika od realizacji Nagrody Konkursowej.
Uczestnik Konkursu, który wygrał jedną z Nagród
Konkursowych ma prawo zawrzeć Umowę Zlecenia według
wzoru przedstawionego przez TMS Brokers, który będzie
uwzględniał postanowienia Regulaminu. Umowa Zlecenia
jest umową adhezyjną w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny
i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom i zmianom po jej
przedstawieniu Uczestnikowi. Odmowa podpisania Umowy
Zlecenia jest równoznaczna z odstąpieniem przez Uczestnika
od realizacji Nagrody Konkursowej.

dostosowanie produktów i usług świadczonych przez
Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu do
warunków rynkowych,

e) rozszerzenie lub zmianę funkcjonalności usług
świadczonych przez Organizatora na podstawie
niniejszego Regulaminu.
2.

Organizator może dokonywać korekt oczywistych omyłek
pisarskich, jakie mogą znaleźć się w Regulaminie Konkursu.
Dokonanie korekty nie stanowi zmiany Regulaminu
Konkursu.

3.

Po wywieszeniu zmian w Regulaminie Konkursu Uczestnik
ma prawo odstąpić od udziału w Konkursie. O swojej
decyzji Uczestnik musi powiadomić Organizatora przed
wejściem w życie nowych zasad Regulaminu Konkursu.

4.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub
przysporzenie, które mogłyby mieć miejsce w sytuacji
rozliczenia kwoty podatku w sposób inny niż wynikający
wprost z Ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych.

5.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
błędy bądź opóźnienia w działaniu platform transakcyjnych
powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za
działalność
których
Organizator
nie
ponosi
odpowiedzialności lub pozostające poza kontrolą
Organizatora.
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6.

Organizator może zakończyć niniejszy Konkurs w terminie
14 dni od dnia poinformowania Uczestników o swojej
decyzji. O decyzji Organizator poinformuje Uczestników
poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie
internetowej Konkursu.

7.

Zmiana Regulaminu lub zakończenie Konkursu przez
Organizatora nie uchybia prawom Uczestników Konkursu
do Nagrody przyznanej przed wejściem w życie zmiany
Regulaminu lub przed zakończeniem Konkursu.

8.

Uczestnik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Dom
Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.
Złota 59, 00-120 Warszawa. Uczestnik został
poinstruowany o możliwości wglądu w swoje dane
osobowe oraz o prawie do ich zmiany.

9.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem
zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia
usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub
zbycia
instrumentów finansowych, prowadzenia
rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez
Dom Maklerski TMS Brokers S.A. oraz wymiany walutowej –
TMS Connect,
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ZAŁĄCZNIK 1

V.
VI.
Warszawa, 2017-__-__

Umowa zlecenia
zawarta w dniu 2017-__-__
Stronami umowy są firma: Dom Maklerski TMS Brokers S.A.
z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000204776, NIP: 526-27-59-131, kapitał
zakładowy:
3.537.560
zł
opłacony
w
całości.
reprezentowana przez Pana Marcina Niewiadomskiego – Prezesa
Zarządu oraz Pana _____________ – Członka Zarządu,

VII.

VIII.

Zwana dalej Zleceniodawcą
oraz Pan/i ____ zamieszkały ul. _____________________, _____ ________,
PESEL: 0000000000
Zwana dalej Zleceniobiorcą.
IX.

Strony ustalają co następuje:
Zważywszy, iż
1.
Zleceniobiorca
jest
zwycięzcą/laureatem
Nagrody
Głównej/Nagrody II Stopnia/Nagrody II Stopnia konkursu
„Konkurs Inwestycyjny O Milion Złotych W Zarządzanie”,
2. Dom Maklerski TMS Brokers S.A. powierzy Zleceniobiorcy do
zarządzania na warunkach określonych w niniejszej umowie
kwotę ….

X.
I.
II.

III.

IV.

Umowa zawarta zostaje na okres od dnia __-__-2017
do __-__-2017.
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do
wykonania zlecenie (dalej „Zlecenie”)
odpłatnego świadczenia usług związanych z
dokonywaniem transakcji dotyczących instrumentów
pochodnych w imieniu i na rachunkach maklerskich
Zleceniodawcy na podstawie pełnomocnictwa
Zleceniodawcy, na zasadach i warunkach określonych
w niniejszej umowie (dalej: Umowa”) oraz
obowiązujących u Zleceniodawcy uregulowaniach
wewnętrznych.
Przed rozpoczęciem zawierania transakcji nie później
jednak niż do dnia __________ Zleceniobiorca,
przedłoży
do
zatwierdzenia
przez
Zarząd
Zleceniobiorcy strategię zarządzania ryzykiem,
określającą: maksymalny poziom akceptowanej straty
na pojedynczej transakcji, maksymalne wykorzystanie
dźwigni, maksymalną procentową ekspozycję na
pojedynczym instrumencie, zakres instrumentów,
godziny
handlu
oraz
maksymalną
długość
utrzymywania pojedynczej pozycji (dalej „Strategia”).
Po dokonaniu przez Zarząd Zleceniodawcy oceny
przedstawionej Strategii nie później jednak niż do
dnia __________ i jej zatwierdzeniu przez Zarząd
Zleceniodawcy, Zleceniobiorcy w terminie 7 dni od
zatwierdzenia zostanie udostępniony login i hasło do
Rachunku Zleceniodawcy prowadzonego w systemie

XI.

XII.
XIII.

XIV.
XV.

XVI.

transakcyjnym TMS Trader (dalej „Rachunek”), jednak
nie dłużej niż do dnia rozwiązania Umowy.
Udostępniony Rachunek będzie prowadzony w
walucie bazowej PLN (złoty).
Zleceniobiorca będzie mógł składać zlecenia kupna i
sprzedaży instrumentów finansowych wskazanych w
Specyfikacji
Instrumentów
Finansowych
z
zastrzeżeniem, że transakcje zawierane przez
Zleceniobiorcę będą zgodne z zatwierdzoną Strategią.
Przed zawarciem niniejszej umowy Zleceniobiorca
dokona akceptacji obowiązujących u Zleceniodawcy
regulaminów.
Za wykonanie Zlecenia Zleceniobiorca otrzyma
wynagrodzenie brutto w wysokości 80% (słownie:
osiemdziesiąt procent) zysku osiągniętego na
Rachunku na koniec okresu trwania Umowy - w
wyniku
zawartych
przez
niego
transakcji.
Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek
Zleceniobiorcy prowadzony w systemie transakcyjnym
TMS Brokers, który brał udział w konkursie. Dla
uniknięcia wątpliwości, aby ustalić wynik końcowy
należy dokonać zamknięcia wszystkich otwartych
pozycji na Rachunku, a następnie porównać saldo na
koniec okresu, z uwzględnieniem zaliczek, o których
mowa w punkcie IX, z saldem udostępnionym na
początku okresu.
Podczas trwania niniejszej Umowy Zleceniodawca
będzie miał prawo do pobierania z Rachunku i
zatrzymania zaliczek w wysokości 20% (słownie:
dwadzieścia procent) z wypracowanego przez
Zleceniodawcę zysku. Zleceniodawca nie będzie mógł
pobrać zaliczki w przypadku kiedy łączna wartość już
pobranych zaliczek przekracza 20% bieżącego zysku
na Rachunku, który oblicza się poprzez zsumowanie
kwoty stanowiącej nadwyżkę ponad przydzielone na
Rachunku saldo początkowe i pobrane przez
Zleceniodawcę zaliczki. Pobrane zaliczki zostaną
uwzględnione przy rozliczeniu, o którym mowa w
punkcie VIII.
Zleceniobiorca nie może transferować całości ani
części środków zgromadzonych na udostępnionym
Zleceniobiorcy
Rachunku
Zleceniodawcy
na
jakikolwiek inny rachunek.
Zleceniobiorca jest zobowiązany do osobistego
wykonywania Zlecenia. Tym samym przedmiot
Zlecenia nie może zostać wykonany zarówno w całości
jak i jakiejkolwiek części przez osobę trzecią.
Zleceniobiorca nie może dokonać cesji całości bądź
części wynagrodzenia przysługującego za realizację
przedmiotu Zlecenia.
Zleceniobiorca nie może przenieść całości bądź części
praw wynikających z niniejszej umowy na inną osobę.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania
tajemnicy zawodowej i nie rozpowszechniania
jakichkolwiek informacji dotyczących Zleceniodawcy,
do których będzie miał dostęp z tytułu
wykonywanego Zlecenia, w czasie trwania Umowy,
jak i po jej ustaniu.
Umowa może zostać rozwiązana przed terminem na
który została zawarta w drodze porozumienia stron.
Zleceniobiorca może wypowiedzieć umowę w każdym
czasie z zachowaniem 1 miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
W przypadku rozwiązania Umowy w drodze
porozumienia stron bądź w wyniku wypowiedzenia
Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
Zleceniobiorca zachowa prawo do wynagrodzenia
zgodnie z warunkami określonymi w punkcie VIII
Umowy.
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XVII.

XVIII.

XIX.

Zleceniobiorca nie będzie materialnie odpowiedzialny
za wynik na zawartych transakcjach w przypadku gdy
na koniec okresu trwania Umowy okaże się, że łącznie
transakcje te (z uwzględnieniem punktów swapowch i
rolowań) wygenerowały stratę na powierzonym przez
Zleceniodawcę Rachunku, jednakże w takim wypadku
Zleceniobiorcy nie będzie przysługiwało żadne
wynagrodzenie z tytułu niniejszej Umowy. Jednakże
Zleceniodawca do pozycji otwieranych przez
Zleceniobiorcę będzie miał prawo do ustawiania
zleceń stop loss i stop out.
Zleceniodawca może wypowiedzieć Umowę w trybie
natychmiastowym jedynie w przypadku ujawnienia
naruszenia
postanowień
niniejszej
Umowy,
naruszenia
zasad
współżycia
społecznego,
obowiązujących
przepisów
prawa,
norm
obowiązujących u Zleceniodawcy, jak również w
przypadku ujawnienia jakiejkolwiek próby mającej na
celu
zmanipulowanie
kursów
instrumentów
finansowych w tym dokonywanie transakcji
przeciwstawnych dokonywanych zarówno na
Rachunku, rachunkach własnych Zleceniobiorcy jak i
działając w porozumieniu z innymi osobami. Umowa
zostanie
również
rozwiązana
w
trybie
natychmiastowym
w
przypadku
ujawnienia
zawierania
przez
Zleceniobiorcę
transakcji
niezgodnych z przedstawioną przez Zleceniobiorcę
Strategią, bądź w przypadku, gdy bieżąca wycena
przydzielonego Zleceniobiorcy portfela spadnie
poniżej 900.000,00 PLN (słownie: dziewięćset tysięcy
złotych).
Zleceniobiorca oświadcza i akceptuje fakt, iż
Zleceniodawca w każdym momencie trwania Umowy
będzie miał nieograniczone prawo do ingerencji w
Rachunek - do zawierania i zamykania transakcji,

XX.

XXI.

XXII.

XXIII.
XXIV.
XXV.

zmiany hasła oraz innych operacji na Rachunku. Na
potrzeby ustalania ostatecznego wyniku, wynik na
dokonanych operacjach przez Zleceniodawcę będzie
traktowany jak wynik uzyskany przez Zleceniobiorcę.
W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w
punkcie XVIII Zleceniodawcy nie będzie przysługiwało
prawo do wynagrodzenia. Zleceniodawca zachowuje
również prawo do dochodzenia naprawienia przez
Zleceniobiorcę szkody w sytuacji powstania takiej
szkody.
Zleceniobiorca zawierając niniejszą Umowę wyraża
zgodę na wykorzystywanie i publikowanie przez
Zleceniodawcę i jego partnerów wizerunku
Zleceniobiorcy oraz jego imienia i nazwiska, całości
bądź dowolnej części zawieranych transakcji oraz
Strategii Zleceniobiorcy.
Zleceniobiorca wyraża zgodę na komentowanie i
publikowanie przez Zleceniodawcę i jego partnerów
wyników i ogólnych opisów zawieranych przez
Zleceniobiorcę transakcji na zarządzanym przez
Zleceniobiorcę Rachunku.
Niniejsza Umowa może zostać zmieniona w formie
aneksu pisemnego do Umowy.
Sprawy nie uregulowane niniejszą Umową
normowane są przepisami Kodeksu Cywilnego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

..............................................
..................................................
(data i czytelny podpis Zleceniobiorcy)
(podpis Zleceniodawcy)
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