
REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ "REKINY GIEŁDOWE" 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Nazwa konkursu "REKINY GIEŁDOWE"  

2. Przedmiotem Konkursu jest internetowa gra giełdowa dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych, 

3. Celem Konkursu jest popularyzacja rynku kapitałowego. 

 

§ 2 

ORGANIZATORZY  

1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana 

Żeromskiego, ul. Średnia 9, 88-100 Inowrocław 

2. Patronem konkursu jest Tadeusz Majewski - starosta inowrocławski. 

 

§ 3 

UCZESTNICY KONKURSU 

1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu 

inowrocławskiego, 

2. Liczba uczestników Gry jest nieograniczona. 

 

§ 4 

ZADANIE KONKURSOWE 

1. Uczestnik zakwalifikowany do Konkursu otrzymuje wirtualną kwotę  

100 000,00 zł, którą to kwotę ma za zadanie odpowiednio ulokować  

i powiększyć. 

2. Kwotę, o której mowa w ust. 1 Uczestnik będzie inwestował w akcje spółek 

wchodzących w skład indeksu WIG20.  

3. Wszystkie rozliczenia będą przeprowadzane na podstawie rzeczywistych 

notowań z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

4. Zadaniem konkursowym jest możliwie największe zwiększenie posiadanego 

kapitału. 

 

§ 5 

KALENDARZ KONKURSU 

1. Zgłoszenia do Konkursu odbywają się w terminie od 20 lutego 2017r. do 27 

lutego 2017 r. 

2. Inauguracja Konkursu nastąpi 28 lutego 2017 r. 

3. Konkurs będzie trwał we wszystkie dni sesyjne od 1 marca 2017r do 31 maja 

2017r.. 

4. Wyniki oraz termin i sposób wręczania nagród ogłosi Organizator konkursu 

na stronie internetowej www.cku-ino.com.pl 

 

www.cku-ino.com.pl


§ 6 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 

1. Osoby chętne do wzięcia udziału w Konkursie dokonają zgłoszenia  

poprzez wypełnienie formularza na stronie www.cku-ino.com.pl. W formularzu 

rejestracyjnym ww. osoby podadzą swoje dane osobowe, w szczególności: imię, 

nazwisko, adres e-mail, nazwę szkoły itp. zgodne ze stanem faktycznym pod 

rygorem wykluczenia z uczestnictwa w Konkursie. 

2. Wypełniony i podpisany formularz (załącznik1) należy odesłać na adres 

rekinygieldowe@cku-ino.com.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły. 

3. W przypadku, gdy formularz nie zostanie przesłany w wyznaczonym 

terminie, osoba nie zostanie zakwalifikowana do konkursu 

4. O zakwalifikowaniu Uczestnika do Konkursu decyduje Organizator. 

5. Uczestnik Gry może tylko raz zarejestrować sie do Gry. 

 

§ 7 

ZASADY GRY - ETAP PIERWSZY 

1. Dostępne środki: 

1.1. Uczestnik zakwalifikowany do Gry otrzymuje wirtualny kapitał początkowy 

w postaci kwoty 100.000,00 zł. 

1.2. Środki te zdeponowane są na wirtualnym rachunku pieniężnym, który 

stanowi wirtualny rachunek inwestycyjny Uczestnika. 

1.3. Środki zdeponowane na wirtualnym rachunku pieniężnym nie są 

oprocentowane. 

2. Składanie zleceń: 

2.1. Przedmiotem wirtualnych inwestycji są akcje spółek notowane w systemie 

notowań ciągłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

wchodzące w skład indeksu WIG20 w dniu rozpoczęcia Gry.  

2.2. Każdy Uczestnik może kupować i sprzedawać posiadane akcje w trybie 

notowań ciągłych w dniach sesji giełdowej w godzinach od 9:00 do 17.00. 

2.3 Transakcje zakupu lub sprzedaży dokonywane są po cenie akcji na 

zakończenie sesji danego dnia.  

2.4 Uczestnik konkursu może dokonywać transakcji kupna-sprzedaży do 

czterech  razy w każdym miesiącu. 

3. Zakup i sprzedaż akcji dokonywane są na deklaracjach (załącznik nr 2). 

4. Z tytułu przeprowadzenia transakcji pobierana jest standardowa prowizja 

od zawartej transakcji w wysokości 0,50 % jej wartości. 

5. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, ze transakcje dokonywane przez 

Uczestnika są niezgodne z treścią regulaminu, Uczestnik zostaje wykluczony z 

gry. Decyzja Komisji Konkursowej dotycząca wykluczenia Uczestnika mają 

charakter ostateczny. 
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§ 8 

INFORMACJE O PRZEBIEGU KONKURSU 

1. W trakcie trwania Konkursu, Organizator w ostatnim dniu każdego miesiąca 

na łamach strony www.cku-ino.com.pl będzie publikował ranking najlepszych 

Uczestników. 

 

§ 9 

WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW 

1. Na zakończenie gry, Komisja Konkursowa, na podstawie wartości portfeli 

Uczestników, wytypuje zwycięzców konkursu, 

2. Zwycięzcą Konkursu zostaje uczestnik, który w momencie zakończenia gry - 

po rozliczeniu wszystkich pozycji będzie posiadał największą wartość portfela. 

Jeżeli kilku Uczestników uzyska tą samą wartość portfela, o zajętym miejscu w 

rankingu decyduje większa ilość zawartych przez Uczestnika transakcji.  

3. Ostateczny ranking, który jest podstawą do przyznania nagród zostanie 

ogłoszony na stronie www.cku-ino.com.pl 

 

§ 10 

ZASADY PRZYZNANIA NAGRÓD 

1. Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczanie nagród odbędzie się  

6 czerwca 2017 r. w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego  

ul. Średnia 9, 88-100 Inowrocław 

 

§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy zwycięzców z 

podaniem imienia i nazwiska tych osób na stronie www.cku-ino.com.pl 

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oraz wzięcie w nim udziału oznacza zgodę 

na warunki niniejszego Regulaminu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu w każdym 

czasie. 

5. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

www.cku-ino.com.pl 
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