DOGRYWKA - II etap SIGG

Zasady

inwestowania

na

platformie

GPWtr@der

podczas

Dogrywki

na

kontraktach

terminowych na indeksy WIG20, mWIG40 i waluty.

1. Dogrywka jest oddzielną częścią Gry, oddzielnie ocenianą i nagradzaną. W dogrywce może
uczestniczyć każdy zespół zakwalifikowany wcześniej do Gry podstawowej.
2. Dogrywka rozpoczyna się 1 marca 2017 r., a kończy 31 marca 2017 r.
3. Każdy Zespół na początku dogrywki otrzymuje do dyspozycji wirtualne pieniądze w kwocie
50 000 zł.
4. Zespół może kupować, sprzedawać oraz wystawiać kontrakty terminowe na indeksy WIG20,
mWIG40 oraz waluty, za pośrednictwem platformy demo GPWtr@der.
5. Zespół może zająć pozycję odwrotną do wcześniej posiadanej (krótką jeżeli wcześniej
posiadał długą, lub odwrotnie) dopiero po zamknięciu pozycji poprzednio posiadanej.
6. Środki zdeponowane są na rachunku pieniężnym, który wraz z rachunkiem papierów
wartościowych stanowi część rachunku inwestycyjnego Zespołu.
7. Środki zdeponowane na rachunku pieniężnym Zespołu nie są oprocentowane.
8. W trakcie Dogrywki Zespoły inwestują posiadane środki, starając się je pomnożyć.
9. Każdy uczestnik Gry może złożyć tylko 1 zlecenie na 10 sekund (1 zlec/10s).
Sytuacje szczególne
1. Gdy sytuacja tego wymaga Administrator może dokonać innych, odpowiednich zmian na
rachunkach Zespołów.
2. W uzasadnionych przypadkach Organizator może przerwać lub unieważnić Dogrywkę bez
podania przyczyny.
3. Nad prawidłowym przebiegiem Dogrywki czuwa Komisja konkursowa składająca się z 4 osób
powołanych przez Organizatora. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, a z jej prac
sporządzany jest protokół.
4. Komisja może postanowić o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Dogrywce lub pozbawić go
prawa do otrzymania nagrody w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik nie
przestrzegał zasad Regulaminu lub dokonywane przez niego inwestycje w ramach dogrywki

mogłyby naruszyć przepisy obowiązujące na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. lub przepisy powszechnie obowiązujące

Stan rachunku
1. Stan rachunku każdego Zespołu aktualizowany jest automatycznie. Zmiana na rachunku
inwestycyjnym Zespołu będąca wynikiem realizacji złożonego przez Zespół zlecenia będzie
zapisywana na tym rachunku w danym dniu sesyjnym.
2. Do wartości portfela dolicza się wartości depozytu zabezpieczającego otwartą pozycję na
rynku kontraktów terminowych.
Zakończenie Dogrywki - przeliczenie portfela
1. W dniu zakończenia Dogrywki (31 marca 2017), Administrator dokona przeliczenia wartości
portfeli inwestycyjnych posiadanych przez każdy z Zespołów. Wartość portfela zostanie
ustalona poprzez sumowanie:
a. kwoty wolnych środków posiadanych na rachunku,
b. kwoty środków pieniężnych wynikających z zamknięcia (rozliczenia) w dniu zakończenia
Dogrywki po zakończeniu sesji otwartych pozycji w kontraktach terminowych.
Klasyfikacja końcowa Dogrywki
1. Do nagrody głównej z tytułu uczestnictwa w Dogrywce Zespoły klasyfikowane będą według
wartości portfela w dniu zakończenia dogrywki
2. Nagrodzony zostanie Zespół, który uzyska najwyższą wartość portfela inwestycyjnego.
3. Nagrody otrzymają członkowie Zespołu oraz nauczyciel-opiekun.
4. Wyróżnienia otrzymają trzy kolejne Zespoły (członkowie Zespołu oraz nauczyciel).
5. Organizator może przyznać nagrody specjalne lub wyróżnienia w innych kategoriach.
Postanowienia ogólne
1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że nie jest dozwolone używanie podczas trwania Dogrywki
oprogramowania

komputerowego,

które

umożliwia

zawieranie

transakcji

w

sposób

automatyczny. Uzyskanie przez Organizatora podejrzenia stosowania takiego oprogramowania
stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Gry.
2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że nie jest dozwolone działanie w zmowie z innymi
Uczestnikami. Uzyskanie przez Organizatora podejrzenia wykonywania takich działań stanowi
podstawę do wykluczenia z Gry.

3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że nie jest dozwolone udzielanie pełnomocnictw do
działania na Rachunkach, a także udzielanie osobom trzecim dostępu do Rachunków, a takie
działania stanowią podstawę do wykluczenia z Gry.
4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udostępnione przez Giełdę notowania on-line
instrumentów finansowych mogą być wykorzystywane jedynie w celu udziału w SIGG,
zabronione jest udostępnianie oraz wykorzystywanie tych notowań w innym celu.

