
Regulamin Konkursu "Załóż rachunek – odbierz Tablet" 
 

§1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Organizatorem Konkursu jest firma  FAM sp. z o.o. ul. Rogalińska 1 lok. 51, 01-206 

Warszawa NIP 527-265-76-62, REGON 142928947 dalej zwana Organizatorem. 
2. Fundatorem nagrody Konkursu jest firma Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. ul. 

Puławska 107, 02-595 Warszawa, NIP 7251409492, REGON 471442664 zwany dalej 
Fundatorem 

3. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki 
uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu. 

4. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania Konkursu na stronie www oraz w 
siedzibie Organizatora. 

5. Konkurs organizowany jest w terminie od 15 września 2014 roku do 30 października 
2014 roku. do godz. 12:00.  

6. Z konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, pracownicy oraz osoby 
współpracujące z Fundatorem na podstawie umów cywilnoprawnych, a także 
pracownicy podmiotów biorących udział w promowaniu Konkursu oraz członkowie ich 
najbliższych rodzin. 

7. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt. 5, rozumie się: rodzeństwo, 
małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą. 

8. Konkurs jest prowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
9. Konkurs będzie przeprowadzony na stronie www  

 
§2 

Zasady ogólne Konkursu 
 

1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18. rok życia, posiadające pełną 
zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem pkt. 5 paragraf 1. zwane dalej 
Uczestnikami Konkursu. 

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest założenie rachunku maklerskiego na stronie 
Fundatora https://platforma.xelion.pl/Clients/InternetBrokerageApp/ClientData i 
wybranie pakietu  Pakiet Super Kontrakt na okres minimum jednego miesiąca.  

3. Nagroda konkursowa przysługuje pierwszym 30 Uczestnikom Konkursu którzy spełnią 
następujące warunki: założą rachunek maklerski w okresie od 15 września 2014 roku 
do 30 października 2014 roku i złożą prawidłową dyspozycję na usługę „Pakiet 
Superkontr@kt”, o których mowa w ust. 2, potwierdzoną pobraniem opłaty 
miesięcznej za w/w usługę. Dla rachunków założonych od dnia 15 września do 30 
września 2014 roku opłata ta zostanie pobrana w dniu 1 października 2014 roku, 
natomiast dla rachunków założonych od dnia 1 października do 31 października, 
zostanie pobrana w dniu 2 listopada 2014 roku. 

4. Jeden Uczestnik Konkursu może założyć tylko jeden rachunek maklerski 
5. Organizator oraz podmioty biorące udział w obsłudze Konkursu nie odpowiadają za 

treści przesłane lub umieszczane podczas rejestracji przez Uczestników.  

https://platforma.xelion.pl/Clients/InternetBrokerageApp/ClientData


 
§3 

Nagrody w konkursie 
 

1. W Konkursie nagrodzonych zostanie pierwszych 30 Uczestników , którzy poprawnie 
założą rachunek maklerski oraz spełnią warunek skorzystania z Pakietu Super Kontrakt 
opisanych w par 2 ust 2 oraz 3. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać w ramach 
Konkursu tylko jedną nagrodę, przewidzianą niniejszym Regulaminem. 

2. Laureat konkursu otrzyma nagrody w postaci tabletu SAMSUNG GALAXY TAB 3 T210  o 
wartości 600 zł brutto oraz równowartość podatku dochodowego od wygranej, 
naliczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz.361). 

3. Fundator wyłoni laureatów Konkursu po każdym zamkniętym miesiącu kalendarzowym 
(odpowiednio po wrześniu i październiku 2014 r.), a wyniki Konkursu zostaną 
opublikowane przez Fundatora na stronie http://xelion.pl najpóźniej 14 dni po 
zakończeniu każdego miesiąc kalendarzowego. 

4. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej w terminie do 7 dni od daty wyłonienia 
laureatów.  

5. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie poprawnych danych podczas otwierania 
rachunku maklerskiego na podstawie których powstanie protokół odbioru nagrody 
(imię, nazwisko, adres zameldowania, numer PESEL, numer telefonu, Urząd Skarbowy 
odpowiedni do miejsca zamieszkania). 

6. Organizator Konkursu podejmie maksymalnie trzy próby skontaktowania się z 
nagrodzonym Uczestnikiem Konkursu, w ciągu 5 dni roboczych od przyznania nagród. 
Kontakt nawiązywany będzie drogą e-mail na adres e-mail podany podczas zgłoszenia 
do konkursu. Po terminie 5 dni roboczych, Organizator Konkursu nie będzie 
podejmować dalszych prób nawiązania kontaktu z Uczestnikiem Konkursu, a 
Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje w takim przypadku roszczenie o wydanie 
nagrody. 

7. W razie braku możliwość skontaktowania się z nagrodzonym Uczestnikiem Konkursu, 
Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania nagrody innemu wybranemu 
Uczestnikowi. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody, jeśli żadne z nadesłanych 
zgłoszeń nie będzie spełniało zasad opisanych w paragrafie 2. W takim przypadku 
nagroda pozostaje własnością Fundatora. 

 
§4 

Dystrybucja nagród w Konkursie 
 

1. Nagroda w postaci tabletu SAMSUNG GALAXY TAB 3 T210, wraz z protokołem 
otrzymania nagrody zostanie przesłana przez firmę kurierską na podany przez 
Uczestnika Konkursu adres, w terminie do 21 dni roboczych od dnia potwierdzenia 
danych osobowych. Nagroda w postaci środków pieniężnych niezbędne na pokrycie 
podatku dochodowego zostaną przesłane do odpowiedniego Urzędu Skarbowego 
Nagrody nie będą wysyłane poza terytorium Polski.  

http://xelion.pl/


2. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu nie poda prawidłowych danych, o których mowa 
w pkt. 6 paragraf 3 Regulaminu albo z innych względów nie mógł lub nie był w stanie 
odebrać nagrody – nagroda pozostaje własnością Fundatora. 

3. Po otrzymaniu nagrody głównej i protokołu otrzymania nagrody Uczestnik Konkursu 
zobowiązany jest do odesłania podpisanego protokołu odebrania nagrody na adres  
FAM sp. z o.o., Warszawa 01-206, ul. Rogalińska 1/51 z dopiskiem "Konkurs: Załóż 
rachunek – odbierz Tablet”. 

4. Laureat Konkursu nie może żądać wymiany nagrody na inną, ani żądać wymiany 
nagrody na jej równowartość pieniężną. 

 
§ 5 

Reklamacje 
 

1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość danych, 
przekazanych przez Uczestnika Konkursu, uniemożliwiającą mu odebranie nagrody. 

2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu można zgłaszać na 
piśmie, przez cały czas trwania Konkursu oraz w ciągu 5 dni roboczych od daty 
zakończenia Konkursu. Reklamacje zgłoszone po upływie powyższego terminu nie będą 
rozpatrywane. 

3. Pisemne reklamacje powinny zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika 
Konkursu, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

4. Reklamacje należy wysyłać na adres Organizatora Konkursu: FAM Sp. z o.o. ul. 
Rogalińska 1 lok. 51 01-206 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs: Załóż rachunek – odbierz 
Tablet ". 

5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
6. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora Konkursu listem 

poleconym, na adres podany w reklamacji, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia 
reklamacji. 

7. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest do wartości nagrody jaką osoba 
składająca reklamację mogłaby otrzymać. 

8. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza prawa Uczestnika Konkursu do występowania 
z roszczeniem na drodze postępowania sądowego. 

 
§ 6 

Dane osobowe 
 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą przez Organizatora Konkursu 
oraz Fundatora. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikami Konkursu oraz w 
celu przekazania nagrody, dopełnienia obowiązku podatkowego w odpowiednim 
Urzędzie Skarbowym, a także w celach marketingowych. 

3. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: imię i 
nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania, telefon, adres e-mail, numer 
PESEL oraz następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, 
przetwarzanie i opracowywanie. 

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, 



poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe podawane są przez Uczestników Konkurus 
dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania. 

5. Uczestnik Konkursu jest obowiązany do informowania Organizatora Konkursu na 
piśmie, o każdej zmianie w zakresie danych osobowych Uczestnika Konkursu. W 
przypadku niepowiadomienia Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie 
lub brak działania spowodowany nie dokonaniem aktualizacji danych, a w 
szczególności za niemożność wydania nagrody. 

 
§ 7 

Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie Uczestnika, 
który nie zastosuje się do regulaminu Konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian na stronie Konkursu www 
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, odwołania Konkursu lub 

zmiany okresu jego trwania. Każda taka zmiana Regulaminu lub decyzja zostanie 
opublikowana na stronie http://xelion.pl/ i nie ma zastosowania do Uczestników 
Konkursu, którzy spełnili  warunek otrzymania Nagrody w postaci otwarcia rachunku 
maklerskiego przed dniem dokonania zmiany. 

4. Prawa i obowiązki Organizatora, Fundatora i Uczestników określone są wyłącznie w 
niniejszym Regulaminie oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. 
Materiały reklamowo promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. 

5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu 
określone w Regulaminie.  

http://xelion.pl/

