
www.purple-trading.com 

 

 

 

 

 
L.F. Investment Limited is a licensed Cyprus Investment Firm regulated by the CySEC with license number 271/15 

 

REGULAMIN KONKURSU „ZGADNIJ I WYGRAJ”  

1. Organizatorem niniejszego konkursu „Zgadnij i wygraj” (zwanego dalej „konkursem”) jest Purple 
Trading znak towarowy (nr 85981) należący do LF Investment Limited, 11, Louki Akrita, CY-4044 
Limassol, Cypr, licencjonowana cypryjska firma inwestycyjna regulowana Licencją CySEC nr 271/1 
(zwana dalej „Organizatorem”).  

2. Konkurs odbędzie się w dniu 25 marca 2022 r. na konferencji organizowanej przez INVEST 
CUFFS FUNDATION ul. Marii Konopnickiej 17, 30-302 Kraków w Polsce (zwanej dalej 
„Konferencją”). 

3. Nagrodą główną za zajęcie miejsca 1 (pierwszego) w Konkursie jest „Wycieczka All inclusive na 
Cypr dla dwojga na okres do tygodnia w dowolnym terminie od 1. 6. 2022 do 31. 10. 2022. Cena 
obejmuje bilety lotnicze w klasie ekonomicznej z lotniska w Warszawie lub innego miasta 
posiadającego bezpośrednie połączenie lotnicze z lotniskiem na Cyprze w wybranym przez 
zwycięzcę terminie/ (zwane dalej „Nagrodą”). Nagroda obejmuje opłatę za 1 tygodniowy pobyt w 
wybranym przez Organizatora hotelu 4-gwiazdkowym na Cyprze. Zwycięzca ponosi pełną 
odpowiedzialność za przestrzeganie odpowiednich przepisów dotyczących zdrowia, w 
szczególności ograniczeń i przepisów dotyczących podróży Covid-19, obowiązujących przez cały 
czas trwania wycieczki all-inclusive na Cypr, w tym wyjazdu i przyjazdu. 

4. Nagrody zostaną przyznane zwycięzcom w kolejności zależnej od trafności ich przypuszczeń.  

5. Zwycięzca odpowiada za uregulowanie wszelkich zobowiązań publicznoprawnych wynikających 
z wygranej w Konkursie. 

6. Aby wziąć udział w Konkursie należy odgadnąć kurs EUR/PLN notowanego na godzinę 22:00 
CET (10:00 PM) w dniu 25 marca 2022 r. Aby zakończyć zgłoszenie należy odgadnąć kurs 
EUR/PLN, wskazując w jego treści takie elementy jak: ile będzie (z wartością do piątego miejsca 
po przecinku) wynosiła cena (cena BID) EUR/PLN w dniu 25 marca 2022 r. o godz. 22.00 CET 
(10:00 PM) według notowań ecn_symbol na platformie MT4  Purple Trading ECN wedle warunków 
handlowych konta Prime; poprawne dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. 
Zgłoszenia przyjmowane są przez Hostessy Purple Trading znajdujące się na Kongresie Invest 
Cuffs 2022 oraz na stoisku numer 19 Purple Trading. Zgłoszenie należy wypełnić podczas 
Kongresu Invest Cuffs 2022 w dniu 25 marca 2022 r. i nie później niż do godziny 18:00 CET (6:00 
PM). Aby zgłoszenie było ważne, należy wypełnić wszystkie pola obowiązkowe. Na osobę może 
przypadać tylko jeden głos.  

7. Przyjmujesz do wiadomości, że Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla uczestników 
Konferencji INVEST CUFFS 2022. Pracownicy Organizatora lub wszelkie osoby zatrudnione do 
obsługi Organizatora, w tym m.in. pracownicy Konferencji INVEST CUFFS 2022, hostessy, 
prelegenci, a także prelegenci prowadzący prezentację podczas Konferencji nie mogą wziąć w niej 
udziału.  

8. Przystąpienie do niniejsze jego konkursu oznacza akceptację całego niniejszego Regulaminu. 
Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie powinieneś brać w niej udziału. 

 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Nagrodę po jej przyznaniu zwycięzcy, z wyjątkiem 
przypadków wymaganych przez prawo. W przypadku braku możliwości dostarczenia nagrody z 
powodu siły wyższej, w tym między innymi pandemii, ograniczeń w podróżowaniu, wojny, klęski 
żywiołowej, Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu dostarczenia nagrody do 
6 miesięcy od dnia, w którym nastąpi czynnik uniemożliwiający taką podróż. 
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10. Zwycięzcą jest osoba, który zostanie nagrodzona jedną z nagród w Konkursie; uczestniczący 
fizycznie w trakcie „Invest Cuffs 2022 w Krakowie” oraz mogący odebrać z rąk organizatora 
nagrodę oraz która to odgadnie najbliższe notowanie kursu EUR/PLN dokładnie o godzinie 22:00 
CET (10:00 PM) w dniu 25 marca 2022 r. zgodnie z podaną na platformie inwestycyjnej MT4 Purple 
Trading. Zwycięzcą jest w celu odebrania nagrody jest zobowiązany do obecności fizycznej na 
ceremonii rozdania nagród która to odbędzie się w dniu 26 marca około godziny 17:00 na III piętrze 
„SALA KAMERALNA” Wyłoniony zostanie 1 (jeden) zdobywca nagrody, który otrzyma Nagrodę 
określoną w Art. 3 niniejszego Regulaminu.  
 

11. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę. Wszelkie podejmowane przez zwycięzcę próby 
sprzedaży nagrody mogą skutkować anulowaniem przez Organizatora.  

12. Oficjalne ogłoszenie zwycięzcy Nagrody nastąpi podczas Konferencji INVEST CUFFS w dniu 
26 marca 2022 r. o godzinie 17:00 CET (5:00 PM) przez Organizatora. Zwycięzca zostanie 
uprzednio poinformowani o tym fakcie mailowo oraz poprzez wiadomość SMS. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji ważności zgłoszeń oraz zastrzega sobie 
prawo do zdyskwalifikowania każdego uczestnika za manipulowanie procesem zgłoszenia, w tym 
między innymi dokonywanie wielokrotnych zgłoszeń lub przesłanie zgłoszenia niezgodnego z 
niniejszymi warunkami. 

14. Wszystkie decyzje podjęte przez Organizatora są ostateczne.  

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dowolnych warunków uczestnictwa mających 
zastosowanie do niniejszej promocji lub do zmiany, zakończenia, zawieszenia lub przełożenia 
konkursu w dowolnym momencie. 

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub obrażenia ciała (w 
tym między innymi straty pośrednie lub wynikowe) poniesione przez jakąkolwiek osobę powstałe 
bezpośrednio lub pośrednio w wyniku lub w związku z przystąpieniem do niniejszej promocji lub 
ubieganiem się o/wygranie jakiejkolwiek nagrody, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez 
prawo. Dotyczy to całego okresu, w tym wyjazdu i przyjazdu, wycieczki all-inclusive na Cypr.  

17. Wszystkie zgłoszenia pozostają własnością Organizatora. Wszelkie dane osobowe będą 
gromadzone i przechowywane przez Organizatora zgodnie z Polityką Prywatności Organizatora, 
dostępną pod tym linkiem. Oraz lokalne przepisy dotyczące prywatności.  

18. Zwycięzca wyraża zgodę na wykorzystanie nazwiska oraz wizerunku w celach marketingowych 
Organizatora.  

19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez uprzedniego powiadomienia 
Uczestników konkursu. 
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