
REGULAMIN TRADINGU CHARYTATYWNEGO 
 ORGANIZOWANEGO W RAMACH KONFERENCJI INVEST CUFFS 2023 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Celem wydarzenia jest zaangażowanie inwestorów w Polsce wokół idei wsparcia 
rozwoju dzieci, głównie przez budowanie ich pewności i wiary w siebie.  

2. Organizatorem wydarzenia jest Risk Reward Trader Sp. z o.o., ul. Romualda Traugutta 
14/1a, 30-549 Kraków, KRS: 0000938381, reprezentowana przez Marka Zarzyckiego. 

3. Patronem wydarzenia, udostępniającym miejsce podczas konferencji Invest Cuffs 
2023 jest Fundacja Invest Cuffs – Edukacja i Rozwój Rynków Finansowych, plac 
Wolnica 7, 31-060 Kraków KRS: 0000586251 

4. Beneficjentem wydarzenia jest program Akademia Przyszłości realizowany przez 
Stowarzyszenie WIOSNA, ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków KRS: 0000050905 

§ 2 

CZAS I MIEJSCE WYDARZENIA 

1. Trading Charytatywny trwa od 1 Marca 2023 do 24 Marca 2023 do godziny 18:00 
z finałem stacjonarnym podczas Konferencji Invest Cuffs 24 Marca w godzinach 
12:00-18:00.  

2. Miejscem konferencji jest Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17, 

30-302 Kraków. 
3. Podczas ww. wydarzenia udostępniona będzie specjalna 10 stanowiskowa strefa dla 

inwestorów. Zapewnione zostaną media, monitory i myszki komputerowe. 
4. Formularz zapisów dostępny do 23 Marca 2023, na stronie: charitytrading.pl 

§ 3 

ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne. Wymaga rejestracji. 
2. Uczestnictwo stacjonarne podczas konferencji Invest Cuffs wymaga zaznaczenia 

opcji *chcę wziąć udział w tradingu stacjonarnie oraz podania danych 
teleadresowych w tym nr telefonu. W przypadku większej ilości chętnych Organizator 
zastrzega sobie prawo do wybrania osób na podstawie losowania. 

3. Uczestnikiem wydarzenia może być osoba pełnoletnia posiadająca otwarte konto 
brokerskie typu REAL.  

4. Wybór brokera jest dowolny.  
5. Depozyt jest dowolny, uwarunkowany typem konta u danego brokera. 
6. Konto powinno być nowo otwarte oraz podpięte do zewnętrznego serwisu typu 

ForexFactory lub Myfxbook.  
7. Link do konta w portalu ForexFactory lub Myfxbook musi zostać podany podczas 

rejestracji lub mailowo na support@riskrewardtrader.com 

mailto:support@riskrewardtrader.com


8. Wypracowany zysk w okresie trwania wydarzenia, uczestnik deklaruje przeznaczyć 
dla fundacji Invest Cuffs, celem przekazania do Stowarzyszenia Wiosna dla wsparcia 
programu Akademia Przyszłości. 

9. Możliwe jest uczestnictwo i rejestracja w wydarzeniu dla inwestorów, którzy inwestują 
w inne aktywa niż kontrakty CFD (np. akcje). Wtedy wypracowana kwota jest 
deklarowana przez uczestnika w ostatnim dniu wydarzenia.  

10. Uczestnicy mogą dzielić się swoimi pomysłami na transakcje, współpracować a 
nawet kopiować swoje pozycje. Celem nadrzędnym jest wypracowanie jak 
największego zysku.  
 

§ 4 
WPŁATY 

 
1. Organizator wydarzenia zobowiązuje się za każdą wygenerowaną złotówkę 

finalnego zysku, dopłacić kolejną złotówkę i całość kwoty przeznaczyć na cel 
wymieniony w §1. Maksymalnie do kwoty 10 000 zł.  

2. Kwota do przekazania zawiera cały zysk netto wypracowany przez inwestorów na 
podstawie wyników kont podłączonych do myfxbook i forexfactory. Do zliczania 
kwoty pominiemy osoby, które w okresie trwania wydarzenia wygenerują stratę.  

3. Każda osoba wpłaca deklarowaną kwotę na rachunek. 
 

§ 5 
NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW 

 
1. W ramach wydarzenia Organizator przewidział dodatkowe nagrody dla 

osoby/osób za: 
a) największy zysk % 
b) najlepszy stosunek Risk/Reward Ratio 
c) najwyższy Profit Factor 

2. Organizator zdefiniuje i opublikuje listę nagród dniu startu wydarzenia na stronie 
charitytrading.pl. Łączna wartość nagród >5000zł. 

3. Zwycięzcy będą wyłonieni na podstawie wyników zarejestrowanych w portalu 
myfxbook oraz forexfactory. Zestawienia będzie śledzone i publikowane co tydzień 
na stronie wydarzenia. 
 

§ 6 
DANE OSOBOWE / RODO 

 
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych 

danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. 
kontaktowego (w przypadku wydarzenia stacjonarnego i odbioru nagrody). 

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie riskrewardtrader.com 
oraz login.riskrewardtrader.com jest spółka Risk Reward Trader sp. z o.o., ul. Traugutta 
14/1a Kraków 30-549, NIP: 6793228591, KRS: 0000938381, kapitał zakładowy 10 000 zł.  



3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres poczty 
elektronicznej, numeru tel. kontaktowego. (potrzebny przy udziale stacjonarnym oraz do 
kontaktowania się w sprawie nagrody), link do profilu inwestora na stronie 
myfxbook.com oraz forexfactory.com. 

4. Przetwarzane dane są niezbędne do realizacji Tradingu Charytatywnego 
Organizowanego w ramach konferencji Invest Cuffs 2023 (podstawa przetwarzania – 
umowa). Odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w wydarzeniu.  

5. Dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń 
(uzasadniony interes administratora).  

6. Administrator dla realizacji usług i sprzedaży korzysta z usług podmiotów 
przetwarzających, działających na polecenie administratora m.in. dostawcy usług 
hostingu, dostawcy usług w chmurze, usług księgowych, prawnych, marketingu, 
systemów do analizy ruchu w Serwisie, systemów do analizy skuteczności kampanii 
marketingowych.  

7. Administrator korzysta z usług dostawców, którzy są samodzielnymi administratorami 
danych m. in. dostawcy usług płatności oraz bankowych. 

8. Istnieje prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 
żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na 
przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Istnieje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie 
naruszenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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. 14. W celach związanych z ochroną danych osobowych należy się 
kontaktować ze Sprzedawcą pod adresem: support@riskrewardtrader.com. 

 
§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Organizator jest uprawniony do zmiany/doprecyzowania postanowień niniejszego 
Regulaminu, zobowiązując się jednocześnie do poinformowania o tym fakcie 
wszystkich zarejestrowanych wcześniej osób.  

2. Informacja o zmianach zostanie przekazana drogą elektroniczną na adres wskazany w 
formularzu rejestracji.  
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