
Regulamin sprzedaży premiowej „Kibicuj z Casparem Globalnym”  

(zwanej dalej „Konkursem”, zwany dalej „Regulaminem”) 

 

§1 

[Definicje] 

Na potrzeby Regulaminu odpowiednio przyjmuje się następujące znaczenia poniższych 

wyrażeń:  

 

a) Organizator lub Caspar TFI – Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  

z siedzibą w Poznaniu (61-888), ul. Półwiejska 32, wpisany do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział 

VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000387202, NIP: 108-

001-10-57, REGON: 142949487, kapitał zakładowy w wysokości 1.250.000,00 zł opłacony 

w całości; 

b) Caspar Parasolowy lub Fundusz – Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 

wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy  

w Warszawie, Wydział VII Cywilny Rejestrowy pod numerem 796 wraz z wydzielonymi 

subfunduszami;  

c) Caspar Globalny – subfundusz funduszu Caspar Parasolowy;  

d) Dystrybutor – Caspar TFI, Fundusz lub inny podmiot pośredniczący w zakresie zbywania 

i odkupywania jednostek uczestnictwa Caspar Parasolowy oraz odbierania od 

uczestników Funduszu innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem  

w Funduszu; lista Dystrybutorów zamieszczona jest na stronie internetowej 

https://www.caspar.com.pl/kim-jestesmy/caspar-tfi/dystrybutorzy, 

e) Klient – osoba zainteresowana Konkursem, 

f) Uczestnik Konkursu – osoba, która spełniła kryteria wskazane w §5 ust. 1. 

 

§2 

[Organizator Konkursu] 

Organizatorem Konkursu jest Caspar TFI. 

 

§3 

[Czas trwania Konkursu] 

1. Konkurs trwa od 10 maja 2018 roku do 15 lipca 2018 roku włącznie. 

https://www.caspar.com.pl/kim-jestesmy/caspar-tfi/dystrybutorzy


2. Organizator zastrzega prawo do skrócenia lub wydłużenia okresu, o którym mowa  

w ust. 1 powyżej, o czym poinformuje na stronie internetowej 

https://www.caspar.com.pl.  

§4 

[Nagroda] 

1. Nagrodą w konkursie jest oficjalna koszulka piłkarskiej reprezentacji Polski „2018 Poland 

Vapor Match Home” firmy Nike. 

2. Na życzenie Uczestnika Konkursu istnieje możliwość wyboru koszulki innej reprezentacji 

narodowej z serii „Vapor Match Home” firmy Nike, jeżeli Organizator będzie miał 

możliwość pozyskania takiej koszulki. 

3. W przypadku Uczestników Konkursu będących osobą fizyczną, zgodnie z art. 21 ust. 1 

pkt 68) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nagroda jest zwolniona  

z podatku dochodowego. Zwolnienie nie dotyczy nagród otrzymanych przez 

podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością 

gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności. 

4. W przypadku niedostępności produktu Organizator zastrzega możliwość zmiany 

nagrody na produkt o podobnym charakterze i o wartości nagrody głównej, o czym 

poinformuje Uczestnika Konkursu. 

 

§5 

[Warunki Konkursu] 

1. Status Uczestnika Konkursu uzyskuje pierwszych 20 Klientów, którzy spełnią łącznie 

następujące warunki: 

a) dokonają jednorazowej wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa 

subfunduszu Caspar Globalny za minimalną kwotę 500 000 zł (pięćset tysięcy 

złotych), 

b) utrzymają wpłacone zgodnie z pkt a) powyżej środki przez okres co najmniej 7 

dni kalendarzowych, 

c) wpłata na nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszu Caspar Globalny nie 

będzie pochodziła z realizacji zlecenia zamiany lub umorzenia innych jednostek 

uczestnictwa Funduszu, 

d) wypełnią ankietę informacyjną dostępną na stronie  

https://caspar.com.pl/promocja-subfundusz-globalny. 

2. Potwierdzeniem woli wzięcia udziału w Konkursie przez Klienta jest wypełnienie ankiety 

informacyjnej, o której mowa w ust. 1 lit. d).  

https://www.caspar.com.pl/


3. Okres wskazany w ust. 1 lit. b) zacznie biec od dnia nabycia jednostek uczestnictwa 

subfunduszu Caspar Globalny. W czasie tego okresu jednostki uczestnictwa nabyte za 

wpłatę w wymaganej wysokości w ramach Konkursu muszą pozostać zapisane  

na Subrejestrze Uczestnika Funduszu. 

4. Organizator uzna warunek wskazany w ust. 1 lit. b) za spełniony w przypadku, w którym 

Klient nie złoży zlecenia zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa nabytych w 

ramach Konkursu skutkującym umorzeniem jednostek uczestnictwa subfunduszu 

Caspar Globalny w terminie określonym w tym punkcie. 

5. Moment nabycia i umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu regulują zapisy 

Prospektu Informacyjnego Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 

6. Organizator będzie weryfikował warunek wskazany w ust. 1 lit c) w okresie od dnia 

rozpoczęcia Konkursu.  

7. Każdy Klient może uzyskać status Uczestnika Konkursu tylko jednokrotnie.   

8. W przypadku większej liczby Klientów, którzy spełnią warunki wskazane w ust. 1, 

Organizator może przewidzieć dodatkowe nagrody dla tych Uczestników Konkursu. 

Nagrody te mogą, ale nie muszą być tożsame z nagrodą główną wskazaną w § 4.   

9. Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o wygraniu nagrody poprzez wiadomość 

mailową wysłaną na adres e-mail podany w  ankiecie, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. d).  

10. Organizator dostarczy nagrodę w sposób uzgodniony z Uczestnikiem Konkursu. 

11. W przypadku zrzeczenia się lub nieodebrania nagrody przez Uczestnika Konkursu  

o dalszym postępowaniu z nagrodą decyduje Organizator.  

 

§6 

[Reklamacje] 

1. Reklamacje związane z Konkursem można składać w formie:  

1) pisemnej (bezpośrednio lub za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera, 

posłańca): 

a) w siedzibie Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A, ul. Półwiejska 

32, 61-888 Poznań; 

b) za pośrednictwem Dystrybutora; 

c) na adres e-mail Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.: 

tfi@caspar.com.pl; 

d) za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie 

internetowej Towarzystwa: www.caspar.com.pl. 

2) ustnej: 



a) w siedzibie Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A, ul. Półwiejska 

32, 61-888 Poznań; 

b) za pośrednictwem infolinii pod numerem telefonu: 801 881 444. 

2. Reklamacja podlega rozpatrzeniu niezwłocznie, w terminie, który nie powinien 

przekroczyć 30 dni od dnia doręczenia bądź przyjęcia reklamacji przez Organizatora.  

3. Termin, o którym mowa w ust. 2 powyżej uznaje się za zachowany, jeżeli odpowiedź na 

reklamację została wysłana do Klienta albo Uczestnika Konkursu przed upływem tego 

terminu.  

4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie 

reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, 

Organizator w informacji przekazywanej Klientowi albo Uczestnikowi Konkursu, który 

wystąpił z reklamacją:  

a) wyjaśnia przyczynę opóźnienia,  

b) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,  

c) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, 

który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.  

5. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 2 powyżej, a w określonych 

przypadkach terminu określonego ust. 4 powyżej, reklamację uważa się za rozpatrzoną 

zgodnie z wolą Uczestnika Konkursu.  

 

§7 

[Dane osobowe Uczestników Konkursu] 

1. Caspar TFI jest administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu 

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  

2. Caspar TFI przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu w celu oraz w zakresie 

niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu.  

3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych oraz 

prawo do żądania ich poprawienia albo usunięcia.  

4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Caspar TFI w celu  

i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu jest warunkiem uzyskania statusu 

Uczestnika Konkursu.  

 

§8 

[Postanowienia końcowe] 

1. Organizator zastrzega prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, do których 

zaliczają się w szczególności zmiany w obowiązujących przepisach prawa, dotyczące 



działalności Caspar TFI w zakresie usług mających związek z Konkursem oraz wydanie 

rekomendacji, zaleceń lub decyzji o charakterze wiążącym dla Caspar TFI przez 

odpowiednie organy. 

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: https://www.caspar.com.pl. 

3. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 

regulacje lub procedury wewnętrzne Organizatora dotyczące procesu nabywania 

jednostek uczestnictwa lub przepisy prawa polskiego. Dokumenty dotyczące Funduszu, 

w tym w szczególności Prospekt Informacyjny Caspar parasolowy Funduszu 

Inwestycyjnego Otwartego, dostępne są na stronie 

https://www.caspar.com.pl/dokumenty/tfi. 

4. Regulamin przyjęto w dniu 10 maja 2018 roku. 

https://www.caspar.com.pl/
https://www.caspar.com.pl/dokumenty/tfi

