Soutěžní podmínky
Soutěž o reálný účet 2.000 USD

I.

Úvodní ustanovení

Předmětem těchto soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovit závazná pravidla,
na jejichž základě bude probíhat soutěž společně s partnerským projektem Studuj-Burzu.cz
Vztahy Studuj-Burzu.cz se Soutěžícími se řídí těmito Soutěžními podmínkami (dále jen „Podmínky“),
nestanoví-li jinak zvláštní podmínky Soutěže nebo oznámení o vyhlášení Soutěže, umístěné na webu
Pořadatele.
II.

Definice použitých pojmů

„Pořadatelem“ je společnost TELE TRADE-DJ INTERNATIONAL CONSULTING LTD organizační složka,
Karlovo náměstí 2097/10, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ: 020 20 980, Spisová značka A 76213
vedená u Městského soudu v Praze.
„Web pořadatele“ je www.teletrade-dj.cz.
„Registrační formulář“ je formulář obsahující registrační údaje.
„Soutěžícím“ je osoba starší 18 let, která řádně vyplní registrační formulář.
„Výherce“ je Soutěžící, který správně nejvíce zhodnotil demo obchodní účet 50 000 USD na forexu od
pondělí 7. 11. 2016 do pátku 2. 12. 2016.
"Výherní poukaz" je poukaz, který si výherce vyzvedne na pražské pobočce Teletrade

III.

Principy soutěže

Každý Soutěžící, který po přidělení demo obchodního účtu přes společnost Teletrade a bude během
měsíce obchodovat, tak je zařazen do slosování dle dosažených výsledků o reálný účet s finančním
obnosem 2.000 USD určeným k obchodování na Forexu, nebo účastí na VIP výuce, a nebo e-bookem
Začínáme na finančních trzích. Výhercem soutěže se stává Soutěžící, který zhodnotí nejvíce svůj
přidělený svůj demo obchodní účet a převezme si Výherní poukaz. Výherce má na základě tohoto
poukazu a vyplnění osobních údajů na pobočce Pořadatele možnost založit u Pořadatele reálný účet
s finančním obnosem ve výši 2.000 USD, který je určen k obchodování na Forexu. Pokud Výherce na

svém účtu zobchoduje alespoň 200 lotů, může si počáteční finanční obnos, t.j. 2.000 USD, převést na
svůj běžný bankovní účet, aniž by ve svém obchodování musel být ziskový.
Soutěž probíhá od pondělí 7. 11. 2016 od 00:00 hodin do pátku 2. 12. 2016 do 23:59 hodin.
IV.

Obecná pravidla

Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci nebo bývalí zaměstnanci Pořadatele, ani nejbližší rodinní
příslušníci těchto osob.
Soutěžící se do Soutěže zapojí vyplněním Registračního formuláře –
http://studuj-burzu.cz/metro/
Výherce bude vybrán dle úspěšnosti transakci "Live stream" formou webináře dne 5. 11. 2016 od
16:00.
Výherní poukaz si Výherci (nebo jeho zplnomocněnému zástupci) mohou osobně vyzvednout na
pobočce Teletrade v Praze do 30. 11. 2016
Výhru nelze vymáhat soudní cestou.
V.

Práva a povinnosti soutěžícího

Soutěžící prohlašuje, že se účastní Soutěže dobrovolně.
Soutěžící je povinen uvést Pořadateli pravdivé kontaktní údaje, obchodovat na přiděleném
obchodním demo účtu a mít všechny obchodní pozice uzavřeny do 2. 12. 2016 - 23:59 hodin.
Soutěžící je povinen zobchodovat minimálně 10 transakcí, každá transakce má omezení maximální
velikosti 2 lotů a uzavření pozice nejméně 2 spready od vstupu do transakce. Pořadatel se tím snaží
vyhnout riziku nekalých praktik.
V případě, že se soutěžící nemůže vyhlášení výsledků účastnit, lze uplatnit výherní poukaz i zpětně.
Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České
republiky a svým jednáním nezpůsobil Pořadateli, případně dalším Soutěžícím jakoukoli újmu.
VI.

Práva a povinnosti Pořadatele

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra Výherci způsobit, případně dalším
osobám, které přijdou do styku s výhrou.
Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě
pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí.
V takovém případě nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.
Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů
a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele. V takovém případě si
Pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá
nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

VII.

Osobní údaje

Veškerá data získaná od Soutěžícího jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana
podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Soutěžící potvrzuje, že je srozuměn zejména
s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.
Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje Soutěžících nebudou předávány žádné třetí osobě.
Soutěžící souhlasí s tím, že data Výherce obsahující jméno a zkratku příjmení mohou být uveřejněna
na webových portálech a Facebooku Pořadatele. Tato data mohou být doplněna audiovizuálním
záznamem a fotografiemi.
Soutěžící tímto souhlasí se zasíláním informací o nových soutěžích a výhrách, reklamních sdělení
Pořadatele. V tomto případě budou tyto informace zasílány pouze ze systému Pořadatele.
VIII.

Závěrečná ustanovení

Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy
České republiky. Soutěžící vyplněním Registračního formuláře potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným
způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.
Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto Soutěžních podmínek. V tomto
případě Pořadatel oznámí změny upozorněním na svém webu.
Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 27. 10. 2016.

