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REGULAMIN
„Szkolenie VSA TRADER dla Noble Markets”
§1
DEFINICJE
1.

Promocja polega na umożliwieniu Uczestnikom bezpłatnego dostępu i uczestnictwa
w szkoleniu prowadzonym przez VSA TRADER, na zasadach określonych w Regulaminie,
dalej „Promocja”.
2. Organizatorem Promocji jest spółka działająca pod firmą Noble Securities S.A. z siedzibą
w Warszawie, adres: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000018651; REGON:
350647408; NIP: 676 01 08 427; Kapitał zakładowy 3.494.747,00 zł w pełni opłacony, dalej
„Organizator”.
3. Promocja odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jedn. z 2016 Dz.U. poz. 922) dalej „ustawa o ochronie danych osobowych”.
4. Słownik pojęć:
1) Strona Internetowa – należy przez to rozumieć stronę internetową:
www.noblemarkets.pl;
2) Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin;
3) Regulamin MT 4 - Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług
wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie
kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów
związanych z usługami wykonywania przez Noble Securities S.A. takich zleceń na
rynku OTC;
4) Regulamin MT 5 - Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług na
platformie Noble Markets MT5 polegających na wykonywaniu zleceń na rynku
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. oraz poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na
różnice kursowe (CFD) oraz prowadzeniu rachunków i rejestrów związanych z takimi
usługami;
5) Uczestnik - należy przez to rozumieć osobę fizyczną biorącą udział w Promocji;
6) Formularz Promocyjny – formularz internetowy, służący do rejestracji uczestnictwa
w Szkoleniu 1 oraz umożliwiający pobranie materiału szkoleniowego w formie
e-booka pt. „Rynek oczami Rafała Glinickiego i VSA Team”;
7) Rachunek Rzeczywisty - rachunek inwestycyjny otwarty na podstawie Umowy
i aktywowany po dokonaniu minimalnej wpłaty w wysokości 1000 PLN dla Noble
Markets MT4 lub 3000 PLN dla Noble Markets MT4 STP;
8) Umowa - Umowa świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń
poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice
kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z usługami
wykonywania przez Noble securities S.A. takich zleceń na rynku OTC lub Umowa
świadczenia przez Noble Securities S.A. usług na platformie Noble Markets MT5
polegających na wykonywaniu zleceń na rynku regulowanym prowadzonym przez
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4.

5.

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz poza rynkiem
zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD)
oraz prowadzeniu rachunków i rejestrów związanych z takimi usługami;
9) VSA TRADER lub Prowadzący – spółka działająca pod firmą VSA Trader sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Wałbrzyska 6,8, 52-314 Wrocław, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS:
0000447359, NIP: 8961532699, REGON: 022053278, kapitał zakładowy 5 000 zł,
prowadząca szkolenie w ramach Promocji Organizatora.
Definicje i pojęcia zastosowane w Regulaminie podane w liczbie pojedynczej, odnoszą się
również do liczby mnogiej, o ile Regulamin wyraźnie nie stanowi inaczej lub nie wynika to
z użytego kontekstu.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie (np. założenie Rachunku Rzeczywistego,
ustalenie salda na Rachunku Rzeczywistym) stosuje się Regulamin MT4 bądź Regulamin
MT5 w zależności od rodzaju Rachunku Rzeczywistego.

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
1. Uczestnikiem Promocji, mogą zostać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły
18 (osiemnasty) rok życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora (przez co rozumie się również
osoby zatrudnione na podstawie dowolnej umowy cywilnoprawnej).
3. Organizator odmawia udziału w Promocji osobom, o których mowa w ust. 2 powyżej,
a w przypadku uzyskania informacji o ich przystąpieniu do Promocji już po dopuszczeniu
Uczestnika (Uczestników) do Promocji, Organizator wyklucza z Promocji takiego
Uczestnika (takich Uczestników).
4. Na zasadach określonych w Regulaminie, Organizator umożliwia Uczestnikowi nieodpłatny
dostęp i udział w szkoleniu:
a) w dniu 13 września2017 r. i/lub 20 września 2017 r., pt. „Wprowadzenie do
metodologii VSA-Dlaczego wolumen jest tak ważny” („Szkolenie 1”),
b) w dniu 27 września 2017 r., pt. „Praktyczne zastosowanie metodologii VSA
w tradingu” („Szkolenie 2”).
5. Promocja obowiązuje od dnia skutecznego zapisu na Szkolenie przez Uczestnika do dnia
27 września 2017 r.
6. Skuteczne dokonanie zapisu na Szkolenie oznacza akceptację Regulaminu przez
Uczestnika.
7. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach, o których mowa w ust. 4 powyżej, jest
dysponowanie przez Uczestnika komputerem obsługującym Flash Player w wersji 19.0 lub
nowszej i posiadanie łącza do Internetu o przepustowości co najmniej 1 Mbps, a także
korzystanie przez Uczestnika z powszechnie używanej przeglądarki internetowej.
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Organizator zaleca używanie następujących przeglądarek:
1) MS Internet Explorer w wersji 9.0 lub wyższej;
2) Firefox w wersji 38.0 lub wyższej;
3) Chrome w wersji 31.0 lub wyższej.
8. Warunkiem udziału w Szkoleniu 1 jest skuteczne dokonanie rejestracji uczestnictwa za
pośrednictwem Formularza Promocyjnego.
9. Warunkiem udziału w Szkoleniu 2 jest skuteczne dokonanie rejestracji uczestnictwa za
pośrednictwem linku rejestracyjnego znajdującego się w Pokoju Inwestora oraz posiadanie
Rachunku Rzeczywistego z saldem minimum 1000 PLN na godz. 23:59 dzień bezpośrednio
poprzedzający dzień Szkolenia 2.
10. Osoba nieposiadająca Rachunku Rzeczywistego może wziąć udział w Szkoleniu 2, jeśli
spełni łącznie następujące warunki:
a) wypełni formularz na Stronie Internetowej w sekcji „Otwórz rachunek rzeczywisty”
oraz aktywuje Rachunek Rzeczywisty z saldem minimum 1000 PLN,
b) dokona rejestracji uczestnictwa za pośrednictwem linku rejestracyjnego znajdującego
się w Pokoju Inwestora.
11. Pierwszych 20 osób, które otworzą Rachunek Rzeczywisty i dokonają rejestracji w celu
uczestnictwa w Szkoleniu 2, otrzyma książkę „Kontrakty-Surowce-Forex” autorstwa Rafała
Glinickiego.
12. Liczba Uczestników, którzy mogą wziąć udział w każdym szkoleniu wynosi 500 osób.
O zakwalifikowaniu się Uczestnika do szkolenia decyduje kolejność skutecznego dokonania
zapisu na szkolenie i kolejność spełnienia wszystkich warunków uczestnictwa wskazanych
w pkt 1 - 10.
13. Uczestnicy mają prawo do korzystania ze szkolenia, w tym z materiałów szkoleniowych
wyłącznie na własny użytek osobisty, w celu niekomercyjnym, pod warunkiem
nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z przepisów prawa, w szczególności
osobistych i majątkowych praw autorskich, praw z rejestracji znaków towarowych lub
praw ochronnych na znaki towarowe. Ponadto, Uczestnikowi nie wolno przekazywać
osobom trzecim materiałów szkoleniowych lub korespondencji, w tym mailowej,
pochodzącej od Organizatora („Materiały”). W szczególności Uczestnikowi nie wolno
kopiować, powielać Materiałów ani dokonywać innych czynności mających efekt podobny
lub zbliżony do wymienionych.

§3
ODPOWIEDZIALNOŚĆ NS
1. Uczestnik jest poinformowany, że inwestowanie w kontrakty na różnice kursowe ("CFD")
dostępne między innymi poprzez aplikacje dostarczane przez Nobe Securities S.A. jest
wysoce ryzykowne, w szczególności z uwagi na wykorzystanie efektu wysokiej dźwigni
finansowej, czego skutkiem może być strata przewyższająca wartość wpłaconego kapitału.
3
Centrala: Noble Securities SA 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 T: +48 22 212 54 35 F: +48 12 411 17 66 biuro@noblesecurities.pl
Biuro Obsługi Klientów Noble Markets: T: +48 22 212 54 37 dealing@noblemarkets.pl
REG.PROM.VSA.TRADER.2017.143.1

www.noblemarkets.pl

Przed rozpoczęciem i w trakcie dokonywania transakcji, których przedmiotem są CFD
inwestor powinien zwracać szczególną uwagę na ryzyko inwestycyjne i czy transakcje są
dla niego odpowiednie, biorąc pod uwagę posiadaną przez inwestującego wiedzę,
doświadczenie inwestycyjne oraz inne istotne uwarunkowania. Aplikacje dostarczane
przez Organizatora służą między innymi do przeprowadzania transakcji na CFD, które
umożliwiają inwestowanie na zmianach kursów walut, towarów, indeksów, stóp
procentowych, obligacji oraz akcji. Szczegółowe informacje o ryzykach związanych
z inwestowaniem w CFD dostępne są na Stronie Internetowej, a szczegółowe informacje
o usługach świadczonych przez Organizatora za pośrednictwem udostępnianych aplikacji
znajdują się w Regulaminie MT4 lub Regulaminie MT5 zamieszczonym na Stronie
Internetowej w zakładce Regulaminy.
2. Szkolenie w żadnym zakresie nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego, a jest jedynie
materiałem edukacyjnym.
3. Uczestnicy korzystający ze Szkolenia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie mogą
zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności niż
wskazywane przez Prowadzącego szkolenia, czy przez Organizatora.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostępność miejsc we właściwych terminach,
jakość oraz poprawność odbioru szkolenia przez Uczestnika.

§4
DANE OSOBOWE
1. Dane osobowe Uczestnika gromadzone i przetwarzane są przez Organizatora tylko na
podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej przez Uczestnika, poprzez:
a) zaznaczenie odpowiedniego okna przy wypełnianiu Formularza Promocji lub
b) zaznaczenie odpowiedniego okna przy otwieraniu Rachunku Rzeczywistego.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator, który przetwarza dane osobowe
w celu realizacji szkoleń zgodnie z Regulaminem oraz w zakresie: imię, nazwisko, numer
telefonu, adres e - mail.
3. Uczestnicy po wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Organizatora, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych mają prawo dostępu do
treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Uczestnik w każdym czasie
ma prawo odwołania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora.
Skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres
sales@noblemarkets.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska
Uczestnika.
4. Uczestnik poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna przy dokonywaniu rejestracji na
szkolenie, może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
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drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2017, poz. 1219). Wyrażenie powyższej zgody jest
dobrowolne, w szczególności nie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa,
jednakże jest warunkiem uzyskania dostępu do Szkolenia. W przypadku, gdy Uczestnik
wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, ma on prawo w każdym czasie odwołać niniejszą zgodę. Skorzystanie
z prawa odwołania zgody na otrzymanie informacji handlowej jest realizowane poprzez
wysłanie pocztą elektroniczną do Organizatora (sales@noblemarkets.pl) stosownego
żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Uczestnika.
5. Podczas korzystania ze Strony Internetowej automatycznie zbierane są dane takie jak:
adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.
Strona Internetowa może wykorzystywać tzw. cookies, które służą identyfikacji
przeglądarki Klienta. Klient może poprzez wybranie odpowiedniej opcji
w przeglądarce wyłączyć używanie tzw. cookies, jednak może to utrudnić lub uniemożliwić
skorzystania ze Strony Internetowej.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej.
2. O zmianie Regulaminu Organizator poinformuje poprzez zamieszczenie stosownej
informacji na Stronie Internetowej.
3. Organizator może wprowadzać zmiany w Regulaminie z następujących przyczyn:
1) zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, które mają wpływ na
świadczone przez Organizatora usługi lub na obsługę Uczestnika,
2) zmiany wykładni przepisów prawa, o których mowa w pkt 1), będącej skutkiem
orzeczeń sądów lub uchwał, decyzji, rekomendacji lub innych aktów wydawanych
przez Komisję Nadzoru Finansowego lub inne właściwe organy lub urzędy,
3) zmian zakresu lub sposobu świadczonych przez Organizatora usług na podstawie
Regulaminu MT4 albo Regulaminu MT5.
4. Organizator, na co najmniej tydzień przed dniem wprowadzenia w życie zmian
w Regulaminie, zamieszcza na Stronie Internetowej informację o treści tych zmian
i terminie ich wejścia w życie oraz przesyła na e-mail Uczestnika Promocji informację
o wprowadzonych zmianach wraz z treścią zmian.
5. Wprowadzenie do Regulaminu postanowień:
1) rozszerzających zakres usług,
2) niepowodujących ograniczenia zakresu usług,
3) nienakładających na Klienta dodatkowych obowiązków,
nie wymaga zachowania tygodniowego terminu określonego w ust. 4
6. Organizator, w terminie, o którym mowa w ust. 4, zamieszcza na Stronie Internetowej,
poza informacjami, o których mowa w ust. 4, również tekst jednolity Regulaminu, który
będzie obowiązywał po wejściu w życie zmian w Regulaminie.
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7. Uczestnik Promocji w przypadku dokonania przez Organizatora zmian w Regulaminie
Promocji ma prawo rezygnacji z uczestnictwa w Promocji do czasu wejścia w życie tych
zmian.
8. Prawem właściwym dla Promocji, Regulaminu, w tym dla pojęć i definicji w nim użytych,
oraz dla sporów i wątpliwości, w tym interpretacyjnych, wynikających na tle lub
w związku z Promocją lub Regulaminem jest prawo polskie.
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