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UMOWA UCZESTNICTWA  

W KONKURSIE INWESTYCYJNYM LIVE „LIGA INWESTORÓW – KONKURS GŁÓWNY" 2022 
Przeznaczona dla klientów chcących wziąć udział w konkursie inwestycyjnym Live EXANTE & Independent Trader „Liga Inwestorów – Konkurs Główny” 

(zwanym dalej „Konkursem Live") 
organizowanym przez firmy Publishing Sp. z o.o. Włocławek, Polska i EXT LTD, Cypr 

 
 
 
I. Warunki ogólne: 
 
1. Niniejsza „Umowa uczestnictwa w Konkursie Inwestycyjnym Live „Liga Inwestorów – Konkurs Główny” 2022” (dalej zwana 
„Umową”) zawiera warunki dotyczące otwarcia i obsługi przez klienta jego konta live do instrumentów finansowych w firmie EXT 
LTD (firmy zarejestrowana pod nr: HE 293592, siedziba: 28 Oktovriou, 365 Vashiotis Seafront Building, Off. 102, 103, 501, 3107, 
Limassol, Cypr) (dalej zwanej „Firmą") w celu uczestnictwa w Konkursie Live i powiązanego dokonywania transakcji / prowadzenia 
handlu przez klienta oraz używania Platformy Online. Niniejsza Umowa uczestnictwa nie ma zastosowania do relacji klienta z Firmą 
niezwiązanych z Konkursem Live. 
2. Akceptując niniejszą Umowę, klient (i) potwierdza i zgadza się, że chce wziąć udział w Konkursie Live oraz że utworzył 
zweryfikowane konto na stronie Konkursu Live  (www.ligainwestorow.pl) obsługiwanej przez firmę Publishing Sp. z o.o. (z numerem 
KRS 0000818114, z siedzibą pod adresem: Włocławek, ul. Długa 61, 87-800 Włocławek, Polska (dalej zwaną „Współorganizatorem") 
oraz że (ii) zgadza się na otwarcie konta Live służącego do inwestycji w instrumenty finansowe w Firmie i udzielenie klientowi 
dostępu do Platformy Online w celach związanych z uczestnictwem w Konkursie Live (zwanego dalej „Konkursowym Rachunkiem 
Live "). 
3. Niezdefiniowane terminy pisane dużą literą w niniejszej umowie mają znaczenie nadane im w Warunkach biznesowych 
dotyczących świadczenia usług inwestycyjnych oraz pomocniczych usług inwestycyjnych (zwanych dalej „Warunkami 
Handlowymi”) lub w dodatkowych warunkach i postanowieniach w tym zasadach operacyjnych i ważnych zastrzeżeniach 
prawnych, o jakich może być od czasu do czasu zawiadamiany klient (dalej zwanych łącznie „Zasadami Dotyczącymi Klienta”) chyba 
że podano inaczej w niniejszej umowie. 
4. Niniejsza umowa stanowi dodatkową umowę zgodnie z definicją tego terminu podaną w klauzuli 2.11 Warunków Handlowych. 
5. Otwarcie i obsługa Konkursowego Rachunku Live, zawieranie Transakcji / Handlowanie z użyciem instrumentów finansowych 
oraz dostęp klienta do Platformy Online i użytkowanie jej w celach związanych z uczestnictwem w Konkursie Live podlegają 
Firmowym Zasadom Dotyczącym Klienta. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami niniejszej Umowy a Zasadami 
Dotyczącymi Klienta, warunki niniejszej Umowy będą miały pierwszeństwo w odniesieniu do Konkursowego Rachunku Live klienta 
oraz użytkowania Platformy Online w celach związanych z uczestnictwem w Konkursie Live. 
6. Postanowienia i warunki niniejszej Umowy oraz Zasad Obowiązujących Klienta należy odczytywać i interpretować jako niezależne 
warunki prawne uzupełniające, a nie zastępujące postanowienia i warunki przedstawione w Regulaminie Konkursu Inwestycyjnego 
EXANTE & Independent Trader „Liga Inwestorów – Konkurs Główny” (zwanym dalej „Regulaminem Konkursu”). 
7. Celem Konkursu Live jest uzyskanie jak najwyższej Stopy Zwrotu określonej w Regulaminie Konkursu. Przedmiotem Konkursu Live 
jest inwestowanie na żywo za prawdziwe środki i w prawdziwe instrumenty finansowe.  
8. Firma może poprzez ogólne ogłoszenie do Uczestników, jednostronnie zmienić niniejszą Umowę z ważnych powodów. Ważnymi 
powodami są: 

a. wprowadzenie nowych lub zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących usług świadczonych 
przez Współorganizatorów na podstawie niniejszej Umowy, 
b. zmiany lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa w wyniku orzeczeń 
sądów lub decyzji, zaleceń lub innych organów władzy i administracji publicznej, 
c. dostosowanie produktów i usług świadczonych przez Firmę na podstawie niniejszej Umowy do nowych warunków 
rynkowych, 
d. dostosowanie produktów i usług do zmian wprowadzonych w funkcjonującym systemie informatycznym mającym 
wpływ na świadczone przez Firmę usługi, 
e. rozszerzenie lub zmiana funkcjonalności usług świadczonych przez Firmę. 

9. Firma może jednostronnie poprawić oczywiste omyłki pisarskie, które mogą znaleźć się w niniejszej Umowie, a korekta taka nie 
będzie traktowana jako zmiana niniejszej Umowy. Po ogłoszeniu zmian w niniejszej Umowie, Uczestnik ma prawo zamknąć 
Konkursowy Rachunek Live i zrezygnować z udziału w Konkursie Live. Uczestnik musi powiadomić Firmę o swojej decyzji przed 
wejściem w życie ogłoszonych zmian w niniejszej Umowie. 
 
II. Szczegółowe warunki otwarcia i obsługi Konkursowego Rachunku Live 
 
1. Akceptując niniejszą umowę, klient potwierdza zrozumienie oraz nieodwołalnie i wyraźnie zgadza się na to, że: 

a. Klient może otworzyć tylko jeden Konkursowy Rachunek Live. 
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Po uzyskaniu zgody i potwierdzenia Konkursowego Rachunku Live na Klient powinien zdeponowana nim dokładnie 10000 
EUR w gotówce, którą można użyć wyłącznie do uczestnictwa w Konkursie Live i inwestowanie wyłącznie w akcje i ETFy 
oraz dokonywanie wymiany walut w celu rozliczenia w Platformie Online. Klient uzyskuje pełne prawa do roszczeń lub 
własności w odniesieniu do ww. środków zdeponowanych na Konkursowym Rachunku Live oraz instrumentów 
finansowych zapisanych, tradowanych lub zaksięgowanych na Konkursowym Rachunku Live; 
b. Klient zobowiązany jest do podawania pełnych, dokładnych i prawdziwych informacji w celu otwarcia i Konkursowego 
Rachunku Live i użytkowania Platformy Online; 
c. W celu monitorowania wyników klienta oraz obliczania jego tymczasowych i ostatecznych wyników oraz w celu 
osiągnięcia ogólnych celów Konkursu Live poniższe dane klienta mogą być przekazywane Współorganizatorowi bez 
zobowiązania firmy do uzyskania dodatkowej zgody klienta lub do dodatkowego zawiadomienia go oraz opublikowane 
przez Współorganizatora w witrynie internetowej www.ligainwestorow.pl, gdzie mogą być dostępne publicznie: 

– dane identyfikujące klienta, 
– informacje o działaniach na Konkursowym Rachunku Live, 
– szczegółowe informacje o transakcjach/handlu dokonanym przez klienta na Konkursowym Rachunku Live, 
– stopa zwrotu klienta, 
– poziom zmiany kapitału, 
– wskaźnik Sharpe'a klienta, 
– waluty używane przez klienta w handlu, 
– tymczasowe i ostateczne wyniki handlu, 
– Wskaźnika Sortino 
– Wskaźnika Sharpe’a 

Firma może nie być w stanie zapewnić w tym względzie poufności, niezależnie od tego, czy klient posiada już w firmie 
otwarte inne rachunki, czy zamierza otworzyć inne rachunki. W związku z tym klient niniejszym bezwarunkowo i wyraźnie 
zrzeka się prawa do korzyści zapisanych we wszelkich przepisach prawa dotyczących tajemnicy zawodowej oraz ochrony 
danych i w pełni oraz bezwarunkowo zwalnia Firmę z wszelkiej odpowiedzialności prawnej w tym względzie w odniesieniu 
do Konkursu Live. 
Po otrzymaniu danych klienta Współorganizator będzie występował jako administrator danych w odniesieniu do danych 
otrzymanych od Firmy i będzie przetwarzał dane klienta zgodnie z własnymi Zasadami prywatności i standardami 
technicznymi i organizacyjnymi, zgodnie z przepisami prawa i uregulowaniami mającymi zastosowanie do 
Współorganizatora w kraju, w którym jest zarejestrowany i prowadzi działalność, które mogą różnić się od standardów 
stosowanych przez Firmę lub przepisów prawa mających zastosowanie do Firmy. Firma nie jest odpowiedzialna prawnie 
za straty poniesione przez klienta lub krzywdy wyrządzone mu w wyniku działań lub zaniechań Współorganizatora lub w 
wyniku nieprzestrzegania przez niego przepisów. 
d. Zgodnie z klauzulą II(1)(c) niniejszej Umowy przetwarzanie danych klienta przez Firmę podlega Warunkom Handlowym 
i Zasadom prywatności opublikowanym w witrynie internetowej firmy www.ext.com.cy; Firma posiada prawo do 
używania danych klienta o inwestycjach na Konkursowym Rachunku Live do wszelkich swoich celów, w tym, lecz 
niewyłącznie, do działań promocyjnych lub zbierania danych statystycznych, lub w celach reklamowych, bez 
wcześniejszego powiadomienia, skonsultowania lub uzyskania dodatkowej zgody klienta; 
e. Firma ma prawo poprosić klienta o zweryfikowanie jego tożsamości oraz o inne informacje podane przez klienta w 
czasie rejestracji do Konkursu Live, w dowolnym czasie, zgodnie z wewnętrznymi zasadami i procedurami Firmy. W trakcie 
takiej weryfikacji Firma ma prawo ograniczyć lub zawiesić używanie Konkursowego Rachunku Live lub Platformy Online; 
f. Konkursowy Rachunek Live podlega opłatom i ustanowionym ogólnym zasadom oraz wymogom Firmy dotyczącym 
dźwigni finansowej i limitów, które zostaną pokryte ze środków/aktywów zaksięgowanych na Konkursowym Rachunku 
Live. 
g. Regulamin Konkursu Live oraz niniejsza Umowa mogą ograniczać prawa klienta opisane w Warunkach Handlowych, z 
uwagi na charakter Konkursowego Rachunku Live klienta, w tym, lecz niewyłącznie, w sposób opisany poniżej: 
 – maksymalna dźwignia to 1:1,  
 – niedozwolona jest krótka sprzedaż,  
 – domyślna ustawiona waluta konta to EUR, 
– do każdej akcji zastosowanie mają ograniczenia zakupu maksymalnej liczby akcji z każdego symbolu. Ograniczenia te są 
różne dla każdej z akcji. Ograniczenia są aktualizowane codziennie, w okresie pomiędzy sesjami handlowymi USA. 
Wszystkie zlecenia zakupu przekraczające te ograniczenia zostaną odrzucone. Nie będzie to miało wpływu na otwarte 
pozycje. Ograniczenia działają tylko dla nowych zleceń zakupu. Ograniczenia będą równe dla wszystkich uczestników 
Konkursu Live i będą stosowane jednocześnie; ograniczenia będą publicznie dostępne na stronie Konkursu Live przez cały 
okres jego trwania.  
h. Udział w Konkursie LIVE, poprzez inwestowanie realnych środków w realne instrumenty finansowe, może wiązać się z 
wysokim stopniem ryzyka, w tym z ryzykiem utraty całości zainwestowanych aktywów. Inwestycja w niektóre instrumenty 
finansowe może zapewnić ograniczoną płynność, ponieważ instrumenty finansowe mogą nie być swobodnie zbywalne, a 
Uczestnicy mogą mieć ograniczone prawa. 

http://www.ligainwestorow.pl/
http://www.ext.com.cy/
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Uczestnicy, samodzielnie lub z pomocą swoich profesjonalnych doradców, muszą ocenić i mieć pewność, że Uczestnik 
posiada taką wiedzę i doświadczenie w sprawach finansowych i biznesowych, że jest w stanie ocenić zalety i ryzyko 
inwestowania w określone instrumenty finansowe oraz podjąć świadomą decyzję inwestycyjną w odniesieniu do nich. 
Uczestnik nie może podejmować zobowiązań inwestycyjnych, które są nieproporcjonalne do majątku netto Uczestnika; 
kondycja finansowa Uczestnika musi być taka, aby Uczestnik był w stanie ponieść stratę całej inwestycji Uczestnika lub 
ryzyko związane z posiadaniem inwestycji.  

2. Klient ma prawo przesłać roszczenia związane z otwarciem lub obsługą Konkursowego Rachunku Live lub użytkowaniem 
Platformy Online w czasie trwania Konkursu Live przez swoją Strefę Klienta.  
3. Klient zgadza się przestrzegać Zasad Dotyczących Klienta Firmy. W razie naruszenia Zasad Dotyczących Klienta lub wprowadzenia 
w błąd w ramach niniejszej Umowy lub w razie naruszenia niniejszej Umowy Firma ma prawo jednostronnie zakończyć niniejszą 
Umowę i zamknąć Konkursowy Rachunek Live ze skutkiem natychmiastowym, zgodnie z procedurami przedstawionymi w 
Warunkach Handlowych. 
4. Klient zgadza się zwolnić Firmę od odpowiedzialności za wszelkie należności, straty, szkody, koszty i wydatki – w tym honoraria 
adwokackie – wynikłe z (i) wprowadzenia w błąd lub naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy lub Zasad 
Dotyczących Klienta, (ii) handlu na Konkursowym Rachunku Live klienta lub (iii) wstąpienia klienta na drogę sądową i rozstrzygnięcia 
tej sprawy na korzyść sponsorów lub Współorganizatora Konkursu Live. 
5. Klient ma prawo do zakończenia niniejszej Umowy w dowolnym czasie poprzez zamknięcie Konkursowego Rachunku Live. 
6. Firma ma prawo do jednostronnego zamknięcia Konkursowego Rachunku Live i zakończenia niniejszej Umowy ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadku zamknięcia Konkursu Live lub dyskwalifikacji klienta – z dowolnej przyczyny – z Konkursu Live. 
7. Znaki towarowe, logo i nazwy handlowe Firmy – gdziekolwiek nie zostaną opublikowane lub użyte, czy to opatrzone 
odpowiednim symbolem znaku towarowego („™" lub „®"), czy też opatrzone legendą informującą, czy dane znaki lub znaki 
towarowe należą do Firmy, czy nie – stanowią wyłączną i ekskluzywną własność Firmy. Klient nie będzie używał, sam ani z innymi, 
Konkursu Live ani uczestnictwa w nim do celów promocyjnych, chyba że wcześniej otrzyma na to pisemną zgodę Firmy. Jeśli klient 
naruszy to postanowienie, jego dostęp do Konkursowego Rachunku Live i używania Platformy Online może zostać ograniczony, 
zawieszony lub zakończony bez uprzedniego zawiadomienia i klient zgadza się niniejszym opłacić wszelkie udokumentowane opłaty 
prawne oraz koszty szkód poniesione przez Firmę w celu wyegzekwowania niniejszego postanowienia oraz, na prośbę, zwrócić 
sponsorom wszelkie otrzymane nagrody, jako odszkodowanie umowne. 
8. Firma zastrzega sobie prawo do anulowania wszelkich transakcji/handlu dokonanych w celu obejścia Regulaminu Konkursu Live 
lub ominięcia którejś zasady z zamiarem uzyskania nieuczciwej przewagi nad innymi uczestnikami. 
9. Monitorowanie działań klienta obejmuje analizę strategii handlowych klienta, przy czym informacje te mogą być bezpośrednio 
lub pośrednio dystrybuowane lub celowo bądź niecelowo udostępniane publicznie poprzez opublikowanie wyników inwestycyjnych 
oraz działań klienta na stronie internetowej Konkursu Live. Akceptując niniejszą umowę, klient uprawnia Firmę do użycia 
wspomnianych powyżej informacji dla jej korzyści w dowolny sposób, bez opłaty i wcześniejszego skonsultowania tego z klientem 
oraz uzyskania jego zgody, między innymi w celach promocyjnych, reklamowych i statystycznych. Klient przyjmuje do wiadomości, 
że nie ma prawa do żadnych roszczeń finansowych względem Firmy lub osób trzecich upowszechniających lub wykorzystujących 
strategie opublikowane na stronie internetowej Konkursu Live lub w innych źródłach internetowych oraz zgadza się nie występować 
z takimi roszczeniami. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że nie będzie w stanie ani nawet nie będzie mu wolno 
kontrolować, ograniczać ani wywierać wpływu na użycie rzeczonych informacji. 
 
III. Postanowienia różne 
 
1. Niniejsza Umowa zacznie obowiązywać z chwilą zaakceptowania jej przez klienta i pozostanie ważna do czasu zamknięcia, z 
dowolnego powodu, Konkursowego Rachunku Live, z tym zastrzeżeniem, że postanowienia klauzul II(1)(c)-(d), II(7) i II(9) pozostaną 
ważne po zakończeniu niniejszej Umowy. 
2. Firma ani jej podmioty powiązane, dyrektorzy, kierownicy ani pracownicy nie będą ponosić odpowiedzialności prawnej za straty, 
szkody, koszty lub wydatki (w tym bezpośrednie, pośrednie, uboczne, sankcyjne lub następcze, utratę zysków, utratę danych, 
przerwanie działalności, koszty zastępstwa, koszty usług lub koszty przestoju) poniesione przez klienta na skutek uczestnictwa w 
Konkursie Live, chyba że i w stopniu, w jakim taka strata lub krzywda powstanie bezpośrednio w wyniku oszustwa, winy umyślnej 
lub zaniedbania, w tym nieuzasadnionego niewywiązania się przez Firmę z całości lub części jej zobowiązań wynikających z 
niniejszej Umowy. W żadnym wypadku Firma nie ponosi odpowiedzialności prawnej za straty poniesione przez klienta lub osobę 
trzecią w związku ze szkodami szczególnymi lub utratą zysków bądź dobrego imienia czy też reputacji, lub utratą okazji biznesowych 
wynikłych z niniejszej Umowy lub w związku z nią. 
3. Niniejsza Umowa i prawa oraz obowiązki klienta i Firmy, w każdym aspekcie, podlegają przepisom prawa Republiki Cypryjskiej i 
ich wykładni. 
W razie powstania na podstawie niniejszej Umowy lub w związku z nią jakichkolwiek sporów, kontrowersji lub roszczeń, w tym w 
przypadku wszelkich zapytań o istnienie, ważność lub zakończenie niniejszej Umowy lub o pozaumowne zobowiązania stron w 
odniesieniu do przedmiotu Umowy („sporu"), strony podejmą rozsądne próby rozstrzygnięcia sprawy w drodze wspólnych 
negocjacji. Jeśli strony nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu w drodze wspólnych negocjacji w ciągu 30 dni, spór zostanie 
przekazany do ostatecznego rozstrzygnięcia w drodze arbitrażu, zgodnie z przepisami (i) ustawy o arbitrażu, rozdziału czwartego, ze 
zmianami (roz. 4) oraz (ii) ustawy o międzynarodowym arbitrażu handlowym 101/1987, ze zmianami (dalej zwanej „ustawą 
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101/1987") oraz ustalonymi w niej zasadami arbitrażu obowiązującymi w dniu rozpoczęcia danego sporu (ustalonym zgodnie z 
rzeczonymi zasadami arbitrażu).  
Strony zgodnie wyznaczą jednego arbitra, a jeśli nie zgodzą się co do tego w ciągu siedmiu dni od otrzymania przez dowolną ze 
stron od drugiej strony zawiadomienia z propozycjami nazwisk jednej lub więcej osób mogących spełnić rolę wyłącznego arbitra, 
każda ze stron wyznaczy arbitra i tych dwoje wspólnie wyznaczy trzeciego arbitra. Siedzibą arbitrażu będzie miejsce w Republice 
Cypryjskiej lub za granicą uzgodnione przez strony, a jeśli strony nie zgodzą się co do tego, siedzibą arbitrażu będzie teren 
uzgodnionego przez strony organu arbitrażowego w Republice Cypryjskiej. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w języku 
angielskim. 
Niezależnie od wyznaczenia arbitra w sposób opisany w niniejszej klauzuli każda ze stron może wymagać, zawiadamiając o tym 
drugą stronę pisemnie, aby określony spór został wysłuchany we właściwych sądach Republiki Cypryjskiej. Jeśli strona przedłoży 
drugiej stronie takie zawiadomienie, spór zostanie określony zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa Republiki Cypryjskiej. 
4. Niniejsza Umowa będzie wiążąca i z korzyścią dla Firmy i jej następców oraz cesjonariuszy. Bez uzyskania wcześniej pisemnej 
zgody Firmy klient nie sceduje, nie przydzieli ani w inny sposób nie przeniesie swoich praw i zobowiązań wynikających z niniejszej 
Umowy ani żadnych praw wynikających z niniejszej Umowy ani nie będzie usiłował tego zrobić. Firma może scedować swoje prawa 
lub przenieść prawa i obowiązki umowne, z zachowaniem pisemnego zawiadomienia klienta z wyprzedzeniem o co najmniej 
dziesięć dni roboczych, chyba że nie będzie to praktyczne w danych okolicznościach. 


