Organizator Konkursu:

Fundator Nagród:

Regulamin Konkursu „Szkoła Inwestowania Kobiecych Finansów”
1.

Organizatorem Konkursu „Szkoła Inwestowania Kobiecych Finansów” jest blog Kobiece Finanse,
prowadzony przez Danutę Duszeńczuk-Chmiel prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
w 51-315 Wrocław, ul. Kiełczowska 14a/11 pod nazwą Bona Via Danuta Duszeńczuk-Chmiel oraz
numerem NIP 6932069281. Organizator jest jednocześnie Administratorem danych osobowych.

2.

Fundatorem Nagród jest Księgarnia - Wydawnictwo Maklerska.pl - Epilog Daniel Jaworowicz
z siedzibą w 62-041 Puszczykowo, ul. Konopnicka 6, NIP 7772578978. Administrator danych
osobowych przekaże Fundatorowi Nagród na podstawie uzyskanej od Uczestników Konkursu
zgody ich dane osobowe w celu realizacji założeń konkursu - przyznania i wysyłki Nagród.

3.

Konkurs „Szkoła Inwestowania Kobiecych Finansów” nie jest grą losową, loterią fantową,
zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną
przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r., poz. 847). Udział w Konkursie jest dobrowolny i równoznaczny z akceptacją
niniejszego Regulaminu.

4.

Konkurs trwa od dnia 29.11.2021 r. do dnia 10.12.2021r. (do godziny 23:59).

5.

W Konkursie „Szkoła Inwestowania Kobiecych Finansów” może wziąć udział osoba, która
spełnia równocześnie poniższe warunki:
a)

jest osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,

b)

przebywa lub jest zameldowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej bez względu
na obywatelstwo,

c)

spełnia wymogi Regulaminu Konkursu „Szkoła Inwestowania Kobiecych Finansów”.

6.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu i Fundatora Nagród, osoby
działające na zlecenie Organizatora Konkursu i Fundatora Nagród w związku z organizacją
i przeprowadzeniem Konkursu, a także najbliżsi członkowie rodzin wszystkich wymienionych
powyżej osób, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby
pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

7.

W Konkursie przewidziano następujące nagrody:
a)

1 miejsce - książki „Psychologia giełdy” André Kostolany’ego oraz „Giełda. Początek” Tomasza
Treli, a także bon upominkowy o wartości 100 zł na książki z oferty Wydawnictwa Maklerska.pl

b)

2 miejsce - książki „Psychologia giełdy” André Kostolany’ego oraz „Giełda. Początek” Tomasza
Treli, a także bon upominkowy o wartości 50 zł na książki z oferty Wydawnictwa Maklerska.pl
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c)

3 miejsce - książka „Giełda. Początek” Tomasza Treli, a także bon upominkowy o wartości
50 zł na książki z oferty Wydawnictwa Maklerska.pl
Listę książek objętych aktualnie zwycięskim bonem można sprawdzić pod adresem:
https://maklerska.pl/ksiegarnia/tag/maklerska/

8.

Aby wziąć udział w Konkursie, należy wysłać do niego Zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres:
konkurs@kobiecefinanse.pl, o tytule „Konkurs SIKF” + imię i nazwisko Uczestnika. Zgłoszenie
powinno jednocześnie spełnić poniższe warunki - należy:
a)

odpowiedzieć poprawnie na Pytanie Zamknięte:

Kto jest nazywany „Wyrocznią z Omaha”?
b)

załączyć wykonane Zadanie konkursowe:
Opisz w kilku zdaniach swoją strategię inwestycyjną. W swojej odpowiedzi możesz uwzględnić
np. następujące aspekty: czym się kierujesz przy inwestowaniu pieniędzy? Inwestujesz w akcje
na giełdzie, czy także w inne aktywa - dlaczego? Jakie widzisz zalety i słabe punkty swojej
strategii? Jakie są Twoje cele inwestycyjne i horyzont czasowy? Czyja filozofia inwestycyjna
stanowi Twoją inwestycyjną inspirację? Itp.

9.

Uczestnik wysyłając Zgłoszenie powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie przekazanych danych
osobowych, zamieszczając w mailu następującą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych
z przeprowadzeniem konkursu „Szkoła Inwestowania Kobiecych Finansów” przez Organizatora
Konkursu i Fundatora Nagród zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Niniejsza zgoda została wyrażona świadomie i dobrowolnie zgodnie z art. 4 ust. 11 RODO.
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o tym, że Administratorem
danych osobowych na blogu Kobiece Finanse w ramach konkursu „Szkoła Inwestowania
Kobiecych Finansów” jest Danuta Duszeńczuk-Chmiel prowadząca jednoosobową działalność
gospodarczą we Wrocławiu pod nazwą Bona Via Danuta Duszeńczuk-Chmiel i numerem
NIP 6932069281.

10. Dane osobowe Uczestnika udostępnione przez niego Organizatorowi konkursu i Fundatorowi
Nagród w ramach przeprowadzenia konkursu będą przetwarzane do momentu wycofania przez
Uczestnika konkursu zgody na przetwarzanie tych danych lub upływu okresu przedawnienia
roszczeń. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo
żądania ich zmiany, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania poprzez podany kontakt
do Administratora.
11. Zastosowanie klauzuli z pkt. 9 Regulaminu konkursu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych jest dobrowolne, ale jej brak uniemożliwia udział w Konkursie i wysłanie Nagrody.
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12. Tekst Zadania konkursowego nie powinien przekroczyć 1 strony A4 znormalizowanego
maszynopisu zapisanego w formacie .pdf, .rtf, .doc, .docx lub .odt (min. 1 300 i maks. 1 800
znaków na stronie, w tym spacje i znaki interpunkcyjne; czcionka Times New Roman, rozmiar
12 przy podwójnym odstępie między liniami) i powinien być opatrzony u góry imieniem
i nazwiskiem Uczestnika. Przy jego ocenie będą brane pod uwagę m.in.: oryginalność
i kreatywność odpowiedzi, wartość merytoryczna tekstu, poprawność językowa i stylistyczna.
13. Przesłany tekst Zadania konkursowego nie może naruszać praw autorskich osób trzecich,
tj. nie może być w całości lub w części skopiowany z innych tekstów dotychczas gdziekolwiek
opublikowanych: w formie drukowanej, elektronicznej, dźwiękowej i audiowizualnej. Naruszenie
tego punktu i wykrycie złamania praw autorskich przez Organizatora Konkursu oznacza
zdyskwalifikowanie Uczestnika w Konkursie.
14. Organizator Konkursu oraz Fundator Nagród nie ponoszą odpowiedzialności za treść nagrodzonych
tekstów.
15. Uczestnik nie może wykorzystywać tekstów własnego autorstwa już wcześniej gdziekolwiek
opublikowanych, podobnie jak zostało to opisane w pkt. 11. niniejszego Regulaminu wraz
z wynikającymi z tego konsekwencjami.
16. Po przesłaniu Zgłoszenia, Uczestnik nie może nanosić do niego poprawek i przesyłać nowych
jego wersji. Pod uwagę brane będzie wyłącznie pierwsze Zgłoszenie konkursowe Uczestnika.
17. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publikację nagrodzonego tekstu z Zadania
konkursowego oraz podanie imienia i nazwiska Zwycięzcy na blogu Kobiece Finanse
kobiecefinanse.pl, w tym na jego udostępnianie do publicznej wiadomości poprzez publikacje
w innych serwisach internetowych Organizatora Konkursu i Fundatora Nagród.
18. Autor nagrodzonej pracy nie może rościć żądań pieniężnych z tytułu publikacji jego tekstu.
19. Uczestnik Konkursu akceptuje fakt, iż nagrodzone, udostępnione na blogu Kobiece Finanse teksty
Zadania konkursowego mogą zostać przez innych Użytkowników bloga skomentowane bądź
ocenione. Organizator Konkursu zobowiązuje się do dopilnowania, aby komentarze pojawiające
się pod nagrodzonymi tekstami na naruszały dobrego imienia Autora nagrodzonej pracy
i do przystąpienia do interwencji zgodnie z postanowieniami zawartymi w Polityce Komentarzy
bloga Kobiece Finanse. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych
komentarzy.
20. Autorzy zwycięskich prac zostaną powiadomieni o wygranej e-mailem, w terminie do 5 dni
roboczych od zakończenia Konkursu. Wyłonieni Zwycięzcy zostaną poproszeni o podanie adresu
do korespondencji, na który wysłane zostaną Nagrody, w terminie do 5 dni od dnia wysłania maila
z informacją o wygranej. W przypadku, gdy próby Organizatora skontaktowania się z Uczestnikiem
nie powiodą się, jak również w przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Nagrody, Organizator
Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu
wyłonionemu na podstawie kryteriów opisanych w Regulaminie Konkursu.
21. Wysyłka Nagród nastąpi w terminie do 20 dni roboczych od momentu otrzymania przez
Organizatora danych do korespondencji. Nagrody zostaną przesłane do Zwycięzców pocztą
kurierską lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
22. W przypadku zmiany danych Uczestnika, jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować
Organizatora Konkursu o tym fakcie. Organizator Konkursu i Fundator Nagród nie ponoszą
odpowiedzialności za brak możliwości odbioru Nagrody przez Uczestnika z przyczyn leżących po
stronie Uczestnika. W szczególności Organizator Konkursu i Fundator Nagród nie ponoszą
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odpowiedzialności za problemy z odbiorem wynikające z błędnego podania przez Uczestnika
adresu, zmiany tego adresu lub innych danych koniecznych do przekazania Nagrody. Jeżeli Nagroda
nie zostanie odebrana po uprzednim wysłaniu na podany przez Użytkownika adres, przechodzi
do dyspozycji Organizatora Konkursu i Fundatora Nagród.
23. Informacje o rozstrzygnięciu Konkursu oraz publikacja nagrodzonych tekstów Zadania
konkursowego zostaną udostępnione na blogu Kobiece Finanse w ciągu 30 dni od zakończenia
Konkursu.
24. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu Nagrody na osoby trzecie ani otrzymać
pieniężnego ekwiwalentu wartości Nagrody.
25. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu z ważnych powodów,
o ile nie wpłynie to na pogorszenie zasad uczestnictwa w Konkursie lub zmniejszy uprawnienia
Uczestników. Zmiany Regulaminu mogą dotyczyć również przedłużenia terminu trwania Konkursu.
26. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pocztą elektroniczną
na adres Organizatora Konkursu: konkurs@kobiecefinanse.pl, z dopiskiem w tytule maila
„Reklamacja w konkursie SIKF”. Zgłoszenie powinno zawierać dokładne dane reklamującego,
a także opis reklamacji wraz z uzasadnieniem roszczeń. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji
wysłana będzie do zgłaszającego w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacji przez
Organizatora Konkursu.
27. Wszelkie zgłoszenia przypadków naruszenia Regulaminu należy kierować na adres
konkurs@kobiecefinanse.pl z dopiskiem w tytule maila „Zgłoszenie naruszenia w konkursie SIKF”.
28. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
i inne przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory mogą być rozpatrywane na drodze postępowania
sądowego.
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