Regulamin Konkursu „Poleć… Lamborghini”
1. Organizacja i czas trwania
1.1. CARDA Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000362124, NIP: 957 104 18 18,
REGON: 22106994 , ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa jest Organizatorem Konkursu
„Poleć… Lamborghini”,
1.2. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od 29 września do
13 października 2017 roku.
1.3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w
całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada o grach hazardowych.
2. Warunki uczestnictwa w Konkursie.
Konkurs skierowany jest do Inwestorów, składających zapisy na nabycie instrumentów finansowych
emitentów, wobec których spółka CARDA Consultancy S.A. pełni funkcję profesjonalnego
koordynatora działań na rynku kapitałowym w okresie do dnia 13.10.2017 r.
.

Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia mieszkająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

3. Definicje:
3.1. CARDA Consultancy S.A. - CARDA Consultancy S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyskiej
30 lok. 63, 00-116, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy Sądu
Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000484968, NIP: 525 257 18 22,
REGON: 146981401.
3.2. Inwestor - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, która złoży skuteczny zapis na instrument finansowy.
3.3. Grupa Inwestorów (Grupa) – jeden i więcej inwestorów, składający zapisy w wyniku polecenia
jednego członka grupy (w tym samego polecającego) w wysokości łącznej nie mniejszej niż 100.000
złotych, przy czy uczestnik Grupy Inwestorów uczestniczy w Grupie wyłącznie świadomie, na zasadzie
własnego wyboru, co może być weryfikowane przez Organizatora.
3.4. Skuteczny zapis – zapis w wyniku którego po dokonaniu prawidłowej wpłaty przez Inwestora
emitent instrumentu finansowego dokona przydziału, w oparciu o uchwałę o przydziale.
3.5. Konkurs – konkurs opisany niniejszym regulaminem.
4. Zasady Konkursu
4.1. Celem Konkursu jest propagowanie idei rynku kapitałowego, aktywizacja Inwestorów, tworzenie
wśród nich relacji przyjacielskich oraz promowanie działalności spółki CARDA Consultancy S.A. jako
profesjonalnego koordynatora działań na rynku kapitałowym.
4.2. Zadanie Konkursowe uczestnika polega na powiadomieniu organizatora o złożeniu największego
skutecznego zapisu łącznego (sumy zapisów członków Grupy Inwestorów) przez Grupę Inwestorów
w terminie od 29.09.2017 r. do 06.11.2017 r.
5. Nagrodą w Konkursie jest przejażdżka Lamborghini. Nagroda zostanie przyznana za 3 najwyższe
zapisy Grup Inwestorów. Wartość nagrody to 759 złotych.
5.1. Warunkiem przyznania nagrody będzie podjęcie uchwały przez emitenta o dokonaniu przydziału,
w tym na rzecz Grupy Inwestorów,
5.2. Warunek dodatkowy: powiadomienie organizatora Konkursu o występowaniu w Grupie
Inwestorów (jeżeli chodzi w więcej niż jeden zapis).
5.3. Upoważnionym do odbioru nagrody będzie Zgłaszający Grupę Inwestorów.
5.4. Zgłaszający, o którym mowa w pkt 5.3. musi sam występować jako Inwestor, składając zapis nie
mniejszy niż na kwotę 20.000 złotych.
5.5. Organizator Konkursu przyjmuje na siebie całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za rozliczenie
podatkowe związane z wręczeniem nagród w tym Konkursie.
6. Ogłoszenie wyników Konkursu

6.1. W terminie dwóch tygodni od zakończenia Konkursu organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami.
6.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia nagród wynikający z
braku kontaktu ze Zwycięzcą lub błędnego podania danych adresowych lub też spowodowany
przyczyną lezącą pod stronie operatów pocztowych.
6.3. Wszystkie pytania dotyczące Konkursu można kierować na adres e-mail: transakcje@carda.pl
7. Jury
W skład Jury będą wchodzić osoby wskazane przez Organizatora.
8. Postanowienia końcowe
Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
- utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami
niezależnymi od Organizatora;
- nieprawidłowości wynikłe z niedostarczenia wiadomości lub opóźnień w dostarczeniu
wiadomości z przyczyn niezależnych od Organizatora;
- szkody spowodowane

nieprawidłowym lub niezgodnym z niniejszym regulaminem

zachowaniem Uczestników Konkursu;
- problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których
Organizator Konkursu, przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub
nie mógł zapobiec: jakość usług pocztowych, działanie serwerów DM BPS, internetowych oraz
zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej.
Uczestnik ma obowiązek nieodwołanie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić
Organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności jaka zostałaby na Organizatora nałożona,
choćby nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu naruszenie praw osób trzecich, w tym osobistych
lub majątkowych praw autorskich.
9. W sprawach nieregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w
szczególności Kodeksu Cywilnego.
10. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem a uczestnikami Konkursu rozpatrywane
będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
11. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
Zmiany w regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników

