Regulamin Promocji pod nazwą „Gra inwestycyjna”
§ 1. Organizator promocji
Organizatorem Promocji jest firma EFIX Dom Maklerski S.A., ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88A, 61-131 Poznań zwana dalej
„EFIX DM” lub „Organizatorem”.
§ 2. Obszar przeprowadzania promocji
Obszarem przeprowadzania Promocji pod nazwą „Gra inwestycyjna” jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3. Charakter prawny promocji
Promocja „Gra inwestycyjna” objęta niniejszym Regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”,
„loterią promocyjną”, „loterią audiotekstową” ani też „loterią fantową”, których wynik w szczególności zależy od przypadku
(przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540).
§ 4. Definicje
Wymienione poniżej sformułowania mają w Regulaminie następujące znaczenie:
1. Formularz zgłoszeniowy – formularz zgłoszenia chęci udziału w Promocji, dostępny na stronie www.efixdm.pl/grainwestycyjna.
2. Promocja – prowadzona przez EFIX DM akcja promocyjna dla Uczestników, którzy wypełnili warunki udziału w
Promocji.
3. Konkurs – trwająca 1.000 (słownie: tysiąc) świec sesja grania przez Uczestnika w przeglądarkową grę inwestycyjną
dostępną, po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego, na dedykowanej podstronie serwisu
www.efixdm.pl, której celem jest uzyskanie przez Uczestnika, w trakcie trwania jednej sesji gry, jak najlepszego wyniku,
rozumianego jako osiągnięcie jak największego stanu konta w momencie zakończenia gry, na skutek upływu czasu trwania
sesji, zakończenia gry przez Uczestnika lub zakończenia gry na skutek innych okoliczności, przy jednoczesnym założeniu,
iż każdy z Uczestników rozpoczyna swoją sesję z 100.000 (sto tysięcy) jednostek i przy braku otwartych pozycji.
4. Uczestnik – osoba fizyczna, która wypełniła formularz zgłoszeniowy, wzięła udział w Konkursie i wypełniła pozostałe
warunki udziału w Promocji.
5. Nagroda – SONY Smartband 2 SWR12.
§ 5. Czas trwania Promocji
Promocja rozpoczyna się w dniu 30 czerwca 2017 roku, o godzinie 00:00:01 (UTC +02:00) i trwa do dnia 09.07.2017 roku, do
godziny 23:59:59 (UTC +02:00). Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia czasu Promocji.
§ 6. Warunki uczestnictwa
1.

2.
3.

Uczestnik Promocji zadeklarował udział w Promocji poprzez poprawne wypełnienie formularza zgłoszenia udziału
w Promocji na stronie www.efixdm.pl/gra-inwestycyjna, w czasie trwania Promocji, w tym zwłaszcza podał swoje
prawdziwe dane osobowe i wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach
marketingowych.
Uczestnik wziął udział w Konkursie.
Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie i Promocji jednokrotnie.
§ 7. Zasady udziału w Promocji
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Uczestnik bierze udział w Promocji poprzez spełnienia warunków uczestnictwa oraz wzięcie udziału w Konkursie.
Uczestnik, który osiągnął najlepszy wynik w Konkursie otrzymuje Nagrodę.
Wyniki Konkursu, w tym imię i nazwisko Uczestnika, który osiągnął najlepszy wynik, zostaną podane do publicznej
wiadomości, poprzez ich publikację na stronie www.efixdm.pl/gra-inwestycyjna, na co Uczestnicy wyrażają zgodę.
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w ciągu trzech dni roboczych od zakończenia Promocji.
EFIX DM skontaktuje się mailowo lub telefonicznie z Uczestnikiem, który uzyskał najlepszy wynik w Konkursie, prosząc
o zwrotne podanie przez Uczestnika danych adresowych i osobowych, w tym numeru PESEL, umożliwiających
dostarczenie Uczestnikowi Nagrody.
W razie odmowy podania danych, o których mowa w ust. 4 powyżej, braku odpowiedzi na zapytanie EFIX DM w ciągu
trzech dni lub podania przez Uczestnika danych nieprawidłowych lub nieprawdziwych, Uczestnik traci prawo do uzyskania
Nagrody.
EFIX DM przekazuje Nagrodę najpóźniej w ciągu 60 dni od dnia uzyskania niezbędnych danych Uczestnika. Nagroda
zostanie przesłana za pośrednictwem Poczty Polskiej, innego operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, na dane i adres
wskazane przez Uczestnika. Za dzień przekazania uważa się dzień nadania przesyłki przez EFIX DM.
Brak odbioru lub odmowa odbioru Nagrody przez Uczestnika oznacza zrzeczenie się prawa do jej uzyskania.
W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 7, prawo do otrzymania Nagrody przechodzi na Uczestnika z kolejnym
najlepszym wynikiem w Konkursie, nie gorszym jednak niż pozwalającym na zajęcie trzeciego miejsca w dniu ogłoszenia
wyników Konkursu.

9.

W sytuacji, kiedy Organizator Promocji nie może przekazać Nagrody Uczestnikowi z przyczyn niezależnych od
Organizatora, Organizator zapewni Uczestnikowi inną nagrodę o podobnej wartości, w miarę możliwości uwzględniając
przy tym sugestie Uczestnika.
10. Organizator Promocji ma prawo do udostępniania i upubliczniania wyników Konkursu także po jego zakończeniu oraz po
okresie trwania Promocji, w tym konkretnych stanów kont poszczególnych Uczestników wraz z podaniem miejsca zajętego
przez danego Uczestnika.
11. EFIX DM nie ponosi jakiekolwiek odpowiedzialności za wystąpienie okoliczności, na skutek których Uczestnik zakończy
grę przez upływem czasu sesji, bez względu na fakt, czy okoliczności te są zależne, czy niezależne od działań lub
zaniechań EFIX DM. W szczególności EFIX DM nie ponosi odpowiedzialności, a Uczestnik nie może domagać się
umożliwienia mu ponownego udziału w Konkursie, w przypadku awarii dostępu do Internetu, problemów z przesyłem
danych, awarii skutkujących brakiem energii elektrycznej lub awarii sprzętu, na którym uruchomiona została gra
inwestycyjna, w ramach Konkursu.
§ 8. Reklamacje
1.
2.

3.
4.
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Uczestnik ma prawo składać zastrzeżenia (skargi) związane z uczestnictwem w Promocji (dalej „Reklamacja”).
Reklamacja może być złożona w siedzibie lub każdej jednostce EFIX DM obsługującej klientów, w następującej formie:
a) pisemnej – osobiście, w siedzibie lub jednostce EFIX DM obsługującej klientów, albo przesyłką pocztową w rozumieniu
art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe,
b) ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Uczestnika w siedzibie lub jednostce EFIX DM
obsługującej klientów,
c) elektronicznej – faxem, za potwierdzeniem odbioru lub na wskazany adres e-mail, z żądaniem potwierdzenia doręczenia.
Rozpatrzenie i odpowiedź na Reklamację następuje w możliwie najszybszym terminie, nie dłuższym jednak niż 30 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania Reklamacji przez EFIX DM. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi
przed jego upływem.
EFIX DM udziela Uczestnikowi odpowiedzi na Reklamację w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika
informacji, na adres pocztowy wskazany w Umowie o świadczenie usług zarządzania portfelem instrumentów finansowych
lub Reklamacji, według wyboru EFIX DM. Na wniosek Uczestnika, zawarty w Reklamacji, EFIX DM może dostarczyć
odpowiedź na Reklamację pocztą elektroniczną.
Reklamacja powinna zawierać przyczynę i opis Reklamacji, imię, nazwisko, adres i telefon Uczestnika.
Jeżeli Nagroda objęta jest gwarancją producenta, wszelkie reklamacje dotyczące tej Nagrody należy składać do producenta
lub podmiotu przez niego wskazanego w gwarancji.
§ 9. Postanowienia końcowe
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Przystępując do Promocji Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.efixdm.pl/gra-inwestycyjna oraz w siedzibie EFIX Dom Maklerski
SA., ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88A, 61-131 Poznań.
EFIX DM zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmienione warunki Regulaminu zostaną
udostępnione w miejscu wskazanym w ust. 2 powyżej.
EFIX DM zastrzega sobie prawo do wycofania Promocji w dowolnym czasie.
Pracownicy EFIX DM oraz osoby powiązane nie mogą brać udziału w Promocji.
Niezastosowanie się do niniejszego Regulaminu spowoduje odrzucenie prawa Uczestnika do dalszego udziału w Promocji i
prawa do uzyskania Nagrody.
Organizator Promocji nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestnika Promocji z tytułu braku rzetelności
przekazanych danych, nieprawidłowego ich formatu, niekompletności lub wszelkich problemów związanych z przesyłem
danych i innych problemów technicznych.

