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Regulamin Konkursu Głównego (stan na dzień 16.09.2013r.) 

 
 

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO  

TMS PRO DAYTRADER 2 

 

 

WSTĘP (STRESZCZENIE REGULAMINU) 

1. Konkurs „TMS PRO Daytrader 2” polega na zainwestowaniu minimum 3.000,00 zł na rachunku TMS Pro oraz uzyskaniu 
najlepszej Średniej Stopy Zwrotu w ciągu 3 (trzech) dowolnych dni trwania Konkursu Głównego. 

2. Konkurs Główny trwa od dnia 7 października 2013 roku do dnia 13 grudnia 2013 roku. 

3. Nagrodą główną Konkursu jest samochód Citroën DS5 o wartości 124.200,00 zł. Nagrodą za drugie miejsce jest samochód 
Citroën DS4 o wartości 81.800,00 zł. Nagrodą za trzecie miejsce jest samochód Citroën DS3 o wartości  71.900,00 zł. 
Nagrodą za miejsca od czwartego do dziesiątego jest udział w 2-dniowych warsztatach inwestycyjnych o nazwie 
„Profesjonalny Forex Trader„ organizowanych przez Forex-University o wartości 3.690,00 zł każdy. 

4. Każda osoba, która w Okresie Przyjmowania Zgłoszeń przystąpi do Konkursu Głównego jako Nowy Klient otrzyma od TMS 
Brokers książkę "Trader doskonały" autorstwa Van K. Tharpa. Dodatkowo Nowy Klient, który przystąpi do Konkursu 
Głównego do dnia 3 października 2013 roku otrzyma zaproszenie na organizowane przez Forex-University szkolenie 
internetowe o wartości 600,00 zł. 

5. Przy obliczaniu Średniej Stopy Zwrotu pod uwagę brane będą 3 najlepsze dodatnie wyniki dzienne Uczestnika. Ujemne 
wyniki dzienne nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu Średniej Stopy Zwrotu. 

6. Aby stać się laureatem Konkursu Głównego należy uzyskać jedną z dziesięciu najwyższych Średnich Stóp Zwrotu i na 
koniec konkursu wykazać się zyskiem na rachunku konkursowym. 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs o nazwie „TMS PRO Daytrader 2” w dalszej 
części zwany „Konkursem Głównym” organizowany 
jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.  

2. Konkurs Główny trwa od dnia 7 października 2013 roku 
do dnia 13 grudnia 2013 roku. 

3. Organizatorem Konkursu Głównego jest Dom Maklerski 
TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. 
Jerozolimskie 123 A, 02-017 Warszawa, wpisany do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000204776, numer NIP: 526-27-
59-131, kapitał zakładowy w wysokości 3.537.560 PLN 
w pełni opłacony, zwany dalej „Organizatorem” lub 
„TMS Brokers”. 

4. Uczestnictwo w Konkursie Głównym jest równoznaczne 
z akceptacją przez Uczestnika wszystkich postanowień 
niniejszego Regulaminu. 

5. Konkurs Główny nie jest grą losową w rozumieniu 
Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 
hazardowych. 

6. Wszystkie zasady oraz regulacje związane z 
zawieraniem transakcji w ramach Konkursu Głównego 
odpowiadają warunkom rachunków rzeczywistych, a w 
szczególności postanowieniom: 

a) Regulaminu świadczenia usług polegających na 
wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia praw 
majątkowych oraz prowadzenia rachunków i 
rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom 
Maklerski TMS Brokers S.A. –TMS Pro (Powered by 
cTrader),  

b) Specyfikacji Instrumentów Finansowych TMS PRO, 

c) Charakterystyki instrumentów finansowych i opisu 
ryzyka. 

§ 2 

DEFINICJE 

Wymienione w Regulaminie sformułowania należy 
rozumieć, jako: 

1. Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu „TMS 

PRO Daytrader 2”. 

2. Okres Przyjmowania Zgłoszeń – okres od dnia 16 

września 2013 roku do dnia 13 grudnia 2013 roku. 

3. Okres Trwania Konkursu – okres od dnia 7 

października 2013 roku do dnia 13 grudnia 2013 

roku. 

4. Umowa – Umowa Ramowa, przedmiotem której jest 

świadczenie przez TMS Brokers na rzecz Klienta 

usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia praw 

majątkowych w obrocie instrumentami finansowymi. 

5. Rachunek – prowadzony w PLN Rachunek pieniężny 

Klienta – dla platformy TMS PRO, otwarty na 

podstawie Umowy Ramowej. 

6. Nowy Klient – osoba fizyczna, która założyła swój 

pierwszy Rachunek w Okresie Przyjmowania 

Zgłoszeń oraz jednocześnie zarejestrowała swój 

udział w Konkursie 

7. Minimalna Wpłata –posiadanie na Rachunku salda 
Rejestru Operacyjnego w wysokości minimum 
3.000,00 zł (uwzględniające wycenę otwartych 
pozycji, wynik z zamkniętych pozycji oraz dokonane 
wpłaty i wypłaty). Warunek Minimalnej Wpłaty 
powinien zostać spełniony w Okresie Trwania 
Konkursu  

Sprawdzanie warunku Minimalnej Wpłaty następuje 
raz dziennie -  na zamknięcie dnia, tj. godz. 23:59:59 
z dokładnością do pięciu minut. Pierwsze 
Sprawdzenie warunku Minimalnej Wpłaty nastąpi w 
dniu 6 października 2013 roku. Sprawdzanie 
Warunku Minimalnej Wpłaty będzie wykonywane od 
daty zgłoszenia Uczestnika do Konkursu Głównego i 
nie będzie uwzględniało salda Rejestru Operacyjnego 
z okresu przed dokonaniem zgłoszenia. 
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W Konkursie Głównym nie mogą brać udziału 
Rachunki prowadzone w walucie obcej. 
Przeksięgowanie środków pieniężnych między 
posiadanymi przez Klienta w TMS Brokers 
Rachunkami pieniężnymi, jakichkolwiek platform 
oferowanych przez TMS Brokers, nie spełnia 
warunków Wpłaty według niniejszego Regulaminu. 

8. Uczestnik – osoba fizyczna, która spełni wszystkie 

warunki uczestnictwa wskazane w niniejszym 

Regulaminie. 

9. Stopa Zwrotu – dzienna stopa zwrotu obliczana na 

podstawie wzoru wskazanego w niniejszym 

Regulaminie. 

10. Średnia Stopa Zwrotu – średnia arytmetyczna z 

trzech najlepszych dodatnich Stóp Zwrotu 

Uczestnika. W przypadku wystąpienia u Uczestnika 

mniej niż 3 dodatnich Stóp Zwrotu – Średnia Stopa 

Zwrotu będzie sumą jego wszystkich dodatnich Stóp 

Zwrotu podzieloną przez liczbę 3 (słownie: trzy). 

11. Zysk – uzyskanie na Rachunku na koniec ostatniego 

dnia Okresu Trwania Konkursu Głównego przez 

Uczestnika salda zgodnego z następującym wzorem: 

E > W + D 

Gdzie:  

E oznacza saldo Equity (saldo Rejestru 

Operacyjnego) na koniec ostatniego dnia Konkursu 

Głównego, 

W oznacza Minimalną Wpłatę, 

D oznacza sumę wszystkich dodatkowych depozytów 

dokonanych w Okresie Trwania Konkursu. 

§ 3 

UCZESTNICY KONKURSU 

1. W Konkursie Głównym mogą brać udział osoby 
fizyczne, które łącznie spełnią poniższe warunki: 

a) ukończyły 18 rok życia, 

b) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, 

c) posiadają rezydencję podatkową w Polsce, 

d) posiadają Rachunek, 

e) prawidłowo wypełniły ankietę zgłoszeniową do 
Konkursu Głównego, 

f) dokonały wyboru własnego unikalnego pseudonimu 
konkursowego (Nick), 

g) zostały dopuszczone do Konkursu Głównego przez 
Organizatora, 

h) dokonały Minimalnej Wpłaty po dokonaniu zgłoszenia 
do Konkursu Głównego 

2. W Konkursie Głównym nie mogą brać udziału byli i 
obecni pracownicy, członkowie władz Organizatora 
wraz z członkami ich najbliższej rodziny, z 
zastrzeżeniem, że przez najbliższą rodzinę uznaje się 
małżonków, rodziców małżonków, wstępnych, 
zstępnych oraz inne przysposobione osoby. 

3. O dopuszczeniu Uczestnika do Konkursu Głównego 
decyduje Organizator. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do 
niedopuszczenia do Konkursu Głównego lub 
wykluczenia Uczestnika z Konkursu Głównego w 
trakcie jego trwania i po jego zakończeniu w 
przypadku uzasadnionego podejrzenia działania 

Uczestnika wbrew zasadom Konkursu Głównego 
opisanym w niniejszym Regulaminie lub niezgodnego 
z celem i przeznaczeniem Konkursu Głównego. 
Organizator zastrzega sobie prawo do 
niedopuszczenia do Konkursu Głównego osób, 
których pseudonimy konkursowe będą 
sformułowaniami szkodzącymi wizerunkowi 
Organizatora lub powszechnie uznawanymi za 
obraźliwe.  

5. Poprzez udział w Konkursie Głównym Uczestnik 
wyraża zgodę na: 

a) przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora 
w celach związanych z realizacją Konkursu Głównego 
oraz w celach marketingowych, 

b) otrzymywanie od Organizatora materiałów 
promocyjnych oraz ofert handlowych TMS Brokers na 
wskazany przez Uczestnika adres e-mail, 

c) publikowanie przez Organizatora oraz podmioty z nim 
współpracujące opisów transakcji dokonywanych 
przez Uczestnika w Okresie Trwania Konkursu Demo,  
z podaniem stóp zwrotu, poziomu zmiany kapitału z 
dodatkowym komentarzem, 

d) publikowanie przez Organizatora oraz podmioty z nim 
współpracujące pseudonimu konkursowego 
Uczestnika, także wtedy, gdy pseudonim konkursowy 
stanowi dane osobowe w rozumieniu ustawy o 
ochronie danych osobowych, 

e) Publikowanie przez Organizatora oraz podmioty z nim 
współpracujące wyników cząstkowych oraz końcowych 
Konkursu Głównego. 

§ 4 

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 

1. Zgłoszenia do Konkursu Głównego będą 
przyjmowane w Okresie Przyjmowania Zgłoszeń. 

2. Osoby chcące wziąć udział w Konkursie Głównym 
powinny najpierw dokonywać zgłoszenia przez 
wypełnienie formularza dostępnego na stronie 
www.konkurs.tms.pl a następnie dokonać Minimalnej 
Wpłaty. 

3. Dniem przystąpienia do Konkursu Głównego jest 
dzień następujący po osiągnięciu warunku Minimalnej 
Wpłaty. 

4. W przypadku podania przez Uczestnika 
nieprawdziwych danych zostanie on wykluczony z 
Konkursu Głównego i tym samym straci prawo do 
otrzymania nagrody. 

§ 5 

ZASADY KONKURSU 

1. Każdy Uczestnik może posiadać tylko jeden 
Rachunek uczestniczący w Konkursie Głównym. 

2. Środki dostępne na Rachunku Uczestnik Konkursu 
Głównego będzie inwestować poprzez kupno i/ lub 
sprzedaż instrumentów finansowych w ramach 
platformy transakcyjnej TMS PRO. 

3. Podczas trwania Konkursu Głównego Uczestnik 
będzie mógł dokonywać wpłat i wypłat z Rachunku 
biorącego udział w Konkursie Głównym z 
zastrzeżeniem, że jakakolwiek wypłata z Rachunku 
biorącego udział w Konkursie Głównym w Okresie 
Trwania Konkursu powoduje wykluczenie Uczestnika 
z Konkursu Głównego. 

http://www.konkurs.tms.pl/
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4. Dzienna Stopa Zwrotu obliczana jest wg formuły: 

RR % = ri*100% 

gdzie: 

ri = 
(wynik zrealizowany w Ti) + (delta wyniku niezrealizowanego Ti – Ti-1) 

 (Equity Ti-1 ) + (Wpłaty Ti) 

 
oraz gdzie: 

 
Ti  oznacza dzień, na który dokonywana jest kalkulacja, 
Ti-1 oznacza dzień poprzedni w stosunku do dnia, na który dokonywana jest kalkulacja 
(Equity Ti-1 ) oznacza saldo Rachunku na zamknięcie poprzedniego dnia tj. na godz. 23:59:59 z dokładnością 
do pięciu minut, uwzględniające wycenę otwartych pozycji, wynik z zamkniętych pozycji oraz dokonane wpłaty  
Wynik zrealizowany w Ti oznacza wynik na zamkniętych pozycjach z uwzględnieniem punktów swapowych za 
cały okres utrzymywania pozycji. 
 

5. W przypadku ustalania wyników dziennych 
przyjmuje się zasadę, że dni takie jak:  

a) poniedziałek trwa od niedzieli od godz. 20:00 
do poniedziałku do godz. 23:59:59, 

b) wtorek, środa, czwartek trwają odpowiednio od 
godz. 00:00 do godz. 23:59:59, 

c) piątek trwa od godz. 00:00 do godz. 23:00. 

6. Aby stać się laureatem Konkursu Głównego 
Uczestnik powinien uzyskać jedną z dziesięciu 
najwyższych średnich stóp zwrotu i na koniec 
Konkursu Głównego wykazać się Zyskiem na 
rachunku konkursowym. 

§ 6 

NAGRODY 

1. W Konkursie Głównym nagrodami są: 

a) Nagroda główna (1 szt.) składająca się z 
nagrody rzeczowej w postaci samochodu 
Citroën DS5 o wartości 124.200,00 zł (słownie 
sto dwadzieścia cztery tysiące dwieście 
złotych) oraz dodatkowej nagrody pieniężnej w 
wysokości 13.800,00 zł stanowiącej podatek 
od nagród w rozumieniu ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, 

b) Nagroda II stopnia (1 szt.) składająca się z 
nagrody rzeczowej w postaci samochodu 
Citroën DS4 o wartości 81.800,00 zł (słownie 
osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych) 
oraz dodatkowej nagrody pieniężnej w 
wysokości 9.089,00 zł stanowiącej podatek od 
nagród w rozumieniu ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, 

c) Nagroda III stopnia (1 szt.) składająca się z 
nagrody rzeczowej w postaci samochodu 
Citroën DS3 o wartości  71.900,00 zł (słownie 
siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset 
złotych) oraz dodatkowej nagrody pieniężnej w 
wysokości 7.989,00 zł stanowiącej podatek od 
nagród w rozumieniu ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych,  

d) Nagroda IV stopnia (7 szt.) składająca się z 
udziału w 2-dniowych warsztatach 
inwestycyjnych o nazwie „Profesjonalny Forex 
Trader„ organizowanych przez Forex-
University o wartości 3.690,00 zł (słownie trzy 
tysiące sześćset dziewiędziesiąt złotych) oraz 
dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 
410,00 zł stanowiącej podatek od nagród w 

rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych. 

e) Nagroda V stopnia (liczba sztuk 
nieograniczona) składająca się z udziału w 
organizowanym przez Forex-University 
szkoleniu internetowym (do wyboru szkolenie: 
„Forex Prosty Jak ABC (4x 2h)” albo 
„Skuteczny Daytrading (4x 2h)”) o wartości 
600,00 zł oraz dodatkowej nagrody pieniężnej 
w wysokości 67,00 zł stanowiącej podatek od 
nagród w rozumieniu ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych. 

f) Nagroda VI stopnia (liczba sztuk 
nieograniczona) składając się z nagrody 
rzeczowej w postaci książki "Trader 
doskonały" autorstwa Van K. Tharpa o 
wartości 67,00 zł oraz dodatkowej nagrody 
pieniężnej w wysokości 7,00 zł stanowiącej 
podatek od nagród w rozumieniu ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych. 

2. Warunkiem otrzymania nagród wymienionych 
w § 6 ust.1 pkt. a) - c) jest stawienie się 
laureata na Gali rozdania nagród, która 
zostanie zorganizowana w Warszawie przez 
TMS Brokers do dnia 2 lutego 2014 roku.  
Dodatkowym warunkiem otrzymania 
wspomnianych nagród jest podpisanie przez 
laureata Oświadczenia - Zgody na 
Wykorzystywanie Wizerunku, stanowiącej 
Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Warunkiem otrzymania nagrody wymienionej 
w § 6 ust.1 pkt. e) jest dokonanie przez 
Nowego Klienta Minimalnej Wpłaty w od dnia 
16 września 2013 roku do dnia 3 października 
2013 

4. Warunkiem otrzymania nagrody wymienionej 
w § 6 ust.1 pkt. f) jest dokonanie przez 
Nowego Klienta Minimalnej Wpłaty w Okresie 
Przyjmowania Zgłoszeń. 

3. Jeśli w czasie trwania Konkursu Głównego 
Uczestnik został wykluczony z Konkursu 
Głównego przez Organizatora lub nie zgłosił 
się po odbiór nagrody, lub nie odpowiedział na 
próby skontaktowania przez Komisję 
Konkursową w terminie 7 dni kalendarzowych 
od publikacji wyników, a osiągnął wynik 
kwalifikujący do przyznania jakiejkolwiek 
nagrody konkursowej, nagroda ta nie zostanie 
mu przyznana i przechodzi na Uczestnika, 
który osiągnął następny pod względem 
wartości wynik (Średnią Stopę Zwrotu). 
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4. Nagrody wymienione w § 6 ust.1 pkt. a) - c) 
będą przekazywane laureatom na Gali 
rozdania nagród, która zostanie 
zorganizowana w Warszawie przez TMS 
Brokers do dnia 2 lutego 2014 roku.  

5. Nagrody wymienione w § 6 ust.1 pkt. d) –e) są 
możliwe do wykorzystania przez Uczestnika 
do końca 2014 roku. 

6. Nagroda wymieniona w § 6 ust.1 pkt. f) 
zostanie wysłana na adres korespondencyjny 
Uczestnika w okresie 14 dni kalendarzowych 
od dnia dokonania Minimalnej Wpłaty. 

§ 7 

ZWYCIĘZCY 

1. Nagroda główna należy się Uczestnikowi, 
który zajmie pierwsze miejsce w Konkursie 
Głównym osiągając najwyższą Średnią Stopę 
Zwrotu z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku i osiągnie Zysk. 

2. Nagroda II stopnia należy się Uczestnikowi, 
który zajmie drugie miejsce w Konkursie 
Głównym osiągając drugą najwyższą Średnią 
Stopę Zwrotu z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku i osiągnie Zysk. 

3. Nagroda III stopnia należy się Uczestnikowi, 
który zajmie trzecie miejsce w Konkursie 
Głównym osiągając trzecią najwyższą Średnią 
Stopę Zwrotu z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku i osiągnie Zysk. 

4. Nagroda IV stopnia należy się Uczestnikom, 
którzy zajmą miejsca od 4 do 10 osiągając 
siedem kolejnych najwyższych Średnich Stóp 
Zwrotu z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku i osiągną Zysk. 

5. W przypadku osiągnięcia w Konkursie 
Głównym identycznej Średniej Stopy Zwrotu 
przez dwóch lub więcej Uczestników, o 
przydziale nagród decyduje łączna liczba 
zamkniętych pozycji w Okresie Trwania 
Konkursu. W takim przypadku prawo do 
nagrody otrzymuje Uczestnik, który zrealizował 
najwięcej transakcji. 

6. Jeden Uczestnik może otrzymać maksymalnie 
jedną nagrodę spośród nagród wymienionych w 
§ 6 ust.1 pkt. a) - d. 

§ 8 

PUBLIKOWANIE WYNIKÓW 

1. W Okresie Trwania Konkursu Organizator 
będzie udostępniał na stronie 
www.konkurs.tms.pl wyniki najlepszych 
Uczestników – w formie rankingu. 

2. Publikowany ranking ma jedynie charakter 
poglądowy.  

3. Oficjalne wyniki Konkursu Głównego zostaną 
ogłoszone w terminie do 14 dni od 
zakończenia Okresu Trwania Konkursu - po 
przeprowadzeniu weryfikacji rankingu przez 
Komisję Konkursową. 

§ 9 

REKLAMACJE UCZESTNIKÓW 

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w 
Konkursie Głównym należy składać pisemnie 

na adres DM TMS Brokers S.A., Al. 
Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa lub na 
adres e-mail:  makler@tms.pl. 

2. Reklamacje z tytułu udziału w Konkursie 
Głównym nie mogą być zgłaszane później niż 
w terminie 14 dni kalendarzowych od 
zakończenia Konkursu Głównego. W 
przypadku przesłania reklamacji pocztą 
decyduje data nadania pisma. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 
14 dni kalendarzowych od daty otrzymania. O 
wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik 
zostanie poinformowany w sposób wskazany 
w Umowie. 

§ 10 

KOMISJA KONKURSOWA 

1. W dniu rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do 
Konkursu Głównego Organizator powoła 
Komisję Konkursową, w skład której będą 
wchodzić przedstawiciele Organizatora. 

2. Zadaniem Komisji Konkursowej jest czuwanie 
nad prawidłowym przebiegiem zgłoszeń, 
przebiegiem Konkursu Głównego, publikacja 
wyników Uczestników, przyznanie nagród, 
interpretacja postanowień niniejszego 
Regulaminu oraz rozstrzyganie ewentualnych 
sporów związanych z Konkursem Głównym. 

3. Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o 
wykluczeniu z Konkursu Głównego 
Uczestnika, który naruszy zasady Konkursu 
Głównego, określone niniejszym 
Regulaminem. 

§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie Głównym oraz 
wzięcie w nim udziału jest jednoznaczne z 
zapoznaniem się oraz zaakceptowaniem 
niniejszego Regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian 
w Regulaminie Konkursu Głównego, które to 
zmiany będą miały zastosowanie do nowo-
przystępujących Uczestników. 

3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia 
stosowania przez Uczestnika Konkursu 
Głównego działań mających na celu 
zmanipulowanie wynikiem Konkursu 
Głównego Organizator zastrzega sobie prawo 
wykluczenia takiego Uczestnika z wszystkich 
rankingów bez prawa do nagród. Ograniczenie 
to w szczególności dotyczy uzasadnionego 
podejrzenia zarządzania przez Uczestnika 
rachunkami innych Uczestników. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
utratę lub przysporzenie, które mogłyby mieć 
miejsce w sytuacji rozliczenia kwoty podatku w 
sposób inny niż wynikający wprost z Ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
wszelkie nieprawidłowości lub błędy  
w działaniu platformy transakcyjnej TMS Pro 
niewynikające z winy Organizatora. 

6. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie 
www.konkurs.tms.pl. 

http://www.konkurs.tms.pl/
http://www.konkurs.tms.pl/
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