WPROWADZENIE
DO GIEŁDY
TOLERANCJI
ZASADY - INFORMACJE - TŁUMACZENIA

Szanowni Państwo!
Gratuluję wzięcia udziału w Giełdzie Tolerancji!
Mam nadzieję, że z przyjemnością będą Państwo
brać czynny udział w tej grze. Nie wątpię, że
nazwa może z początku przerażać osoby, które
nie mają zielonego pojęcia jak grać na giełdzie,
lecz zapewniam, że zasady są niezwykle proste i
wszyscy będą dobrze się bawić.
Razem z Beatą Gołębiowską - pedagog w I
Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila
Norwida - współorganizuję ten projekt. Będę miał
z Państwem trochę większy kontakt gdyż pełnię
rolę maklera. Będę asystował Państwu od
początku do zakończenia projektu, a przede
wszystkim pośredniczył w dokonywaniu
transakcji na naszej giełdzie.
Ten informator zawiera wszystko czego
potrzebują Państwo, by rozpocząć obcowanie z
Giełdą Tolerancji. Znajdziecie tutaj regulamin
oraz jego wytłumaczenie, a także wiele więcej
przydatnych wyjaśnień. Aczkolwiek w razie
jakichkolwiek wątpliwości jesteśmy do Państwa
dyspozycji.
Nie pozostaje mi nic innego jak życzyć miłej
lektury oraz powodzenia!
Z wyrazami sympatii

Maksymilian
Baumgart

Opis
Projektu
Giełda Tolerancji jest częścią drugiej
edycji Programu Szkoła Otwarta i
Tolerancyjna realizowanego w ramach
Strategii Rozwoju Edukacji Miasta
Bydgoszczy na lata 2013-2020. Jego
zadaniem jest w sposób ekstrawagancki
i nowoczesny przybliżyć uczniom
zasady funkcjonowania giełdy z
jednoczesnym zwróceniem uwagi na
wysoką wartość tolerancji.
Projekt startuje 2 stycznia 2019 roku i
potrwa aż do czerwca. Przez ten czas
zespoły ze szkół grają na giełdzie. A
giełda jak to giełda jest
nieprzewidywalna. Trzeba wykazać się
zdolnością logicznego myślenia oraz
działać wedle określonej strategii.
Na Giełdę Tolerancji wchodzi 6 spółek:
Agresja, Ksenofobia, Tolerancja,
Szacunek, Empatia i Szowinizm (patrz
rozdział 2). Każda z nich reprezentuje
wartości zgodne z ich nazwą. Wahania
ich kursów zależne są od wydarzeń na
świecie - dokładnie tak jak na
tradycyjnej giełdzie. Jednak wydarzenia
te skupiają się wokół zagadnień
związanych z tolerancją.

ROZDZIAŁ 1

Regulamin

1.1

Regulamin
1. Zespół biorący udział w Giełdzie Tolerancji
może liczyć do pięciu osób i powinien mieć
opiekuna -nauczyciela ze swojej szkoły.
Placówkę mogą reprezentować dwa odrębne
zespoły.
2. Zadaniem zespołu jest gra na giełdzie,
która rozpocznie się 2 stycznia 2019 roku.
Celem jest osiągnięcie jak najwyższego zysku
w dniu zamknięcia giełdy 20 czerwca 2019
roku.
3. Zespoły z pomocą maklera dokonują
transakcji. Maklerem jest Maksymilian
Baumgart - uczeń Liceum
Ogólnokształcącego nr 1.
maksbaugmart@protonmail.com
4. Zespół może dokonać jednej operacji w
ciągu miesiąca. Operacja to kupowanie,
sprzedawanie lub kupowanie i sprzedawanie
akcji. Zespół może się wstrzymać w operacji.
Zespół dysponuje na start kapitałem
wirtualnym 500 zł.
5. Do dyspozycji są akcje 6 spółek: Agresja,
Ksenofobia, Tolerancja, Szacunek, Empatia i
Szowinizm. Każda ze spółek dysponuje
pakietem 100 akcji (każda po 10 zł), których
ceny rosną lub spadają w zależności od
wydarzeń na świecie. Zespół dokonuje
samodzielnej analizy wydarzeń.

6. Zespół wysyła maklerowi zlecenie
operacji z uzasadnieniem. Należy
podać konkretną spółkę, ilość akcji
(np. kupujemy 10 akcji spółki Empatia,
uzasadnienie- pomoc ONZ rządowi
Ukrainy w konflikcie z Rosją). Makler
po dokonaniu operacji informuje
zespół o stanie konta.
7. Aktualne kursy spółek będą
dostępne na
www.otwarta.bydgoszcz.pl
8. Ilość akcji jest ograniczona.
Obowiązuje zasada "first- come – first
- served”.
9. Giełda nie wyklucza sytuacji
losowych takich jak nagły krach bądź
agresywny wzrost.
10. Wygrywa zespół, który zdobędzie
najwyższy zysk końcowy.
11. Koordynatorem akcji jest Beata
Gołębiowska
golebiowska.terapia@gmail.com.

ROZDZIAŁ 2

Spółki

2.1
OPIS

LOGOTYP

SPÓŁKA: Polska Grupa Tolerancji PGT
KOD GIEŁDOWY: PGT
SKRÓT GIEŁDOWY: PGTOLERANCJA
IDEA: Tolerancja
OPIS

LOGOTYP

SPÓŁKA: Grupa Kapitałowa "empatia"
KOD GIEŁDOWY: EMP
SKRÓT GIEŁDOWY: EMPATIAGK
IDEA: Empatia
OPIS

LOGOTYP

SPÓŁKA: Spółka LLC "Szacunek"
KOD GIEŁDOWY: SCK
SKRÓT GIEŁDOWY: SZACUNEKLLC
IDEA: Szacunek
OPIS

LOGOTYP

SPÓŁKA: Konsorcjum Agresja
KOD GIEŁDOWY: AGR
SKRÓT GIEŁDOWY: AGKONSORCJUM
IDEA: Agresja, nienawiść
OPIS

LOGOTYP

SPÓŁKA: Holding Ksenofobia
KOD GIEŁDOWY: KSF
SKRÓT GIEŁDOWY: KSFHOLDING
IDEA: Ksenofobia
OPIS

SPÓŁKA: Szownizm (Członek grupy PCC)
KOD GIEŁDOWY: SWZ
SKRÓT GIEŁDOWY: PCCSZOWINIZM
IDEA: Szowinizm

LOGOTYP

ROZDZIAŁ 3

Transakcja
PROCES

3.1

JAK DOKONAĆ
TRANSAKCJI?
Aby wygrać na Giełdzie Tolerancji
trzeba zgromadzić jak największy
kapitał końcowy. By to osiągnąć
należy dokonywać transakcji. W tym
przypadku transakcją rozumiemy
operację podczas, której można
dokonać kupna bądź sprzedaży
akcji. Można jednocześnie podjąć
się obu działań - jeśli na koncie
zespołu jest wystarczająca ilość
środków wymaganych do
sfinalizowania transakcji - lub też
wstrzymać się od podejmowania
jakichkolwiek działań
Pośrednikiem zajmującym się
dokonywaniem operacji na giełdzie
jest makler (patrz regulamin).
Realizuje polecenia zespołu jednak
nie sprawuje funkcji doradczej zespół sam musi podjąć decyzję
co zrobić ze zgromadzonymi
akcjami.

Proces transakcji
przebiega etapowo i
zawsze według ściśle
określonego schematu
(patrz ryc. 1)

Ryc. 1

ZESPÓŁ

MAKLER

W tym miejscu należy zlecić
transakcję za pomocą
formularza transakcyjnego

ZAKUP

INFORMACJA
ZWROTNA

3.2

FORMULARZ
TRANSAKCYJNY
Zlecenie zrealizowania transakcji
należy dokonać przez specjalną
formułę nazwaną w tym
przypadku "formularzem
transakcyjnym". Przedstawiciel
zespół musi bardzo konkretnie
określić ramy transakcji. Oto
elementy, które muszą się znaleźć
w formularzu:

Spółka
Ilość akcji
Wartość*
Rodzaj transakcji**
*w tym wypadku wartość akcji (cena) jest wymagana jako element autoryzacyjny. Dzięki temu makler wie, że zespół
jest świadomy po jakiej cenie kupują lub sprzedają akcje.
** skup bądź sprzedaż

UWAGA: W przypadku braku któregokolwiek elementu makler nie jest w stanie
zrealizować poprawnie transakcji co działa na niekorzyść zespołu. Czas gra
ogromną rolę ze względu na zasadę "first- come – first - served”
Poniżej przykład poprawnego zlecenia transakcji:
WZÓR

Dzień dobry!
Kupujemy akcje Grupy Kapitałowej "empatia" [KOD: EMP] w ilości 10 sztuk po
cenie 12,40 PLN.
Zespół XYZ

3.3

UZASADNIENIE
TRANSAKCJI
Profesjonalni gracze giełdowi
dokonują operacji na giełdzie w
oparciu o kluczowe informacje.
Nie są to tylko wzrosty bądź
spadki, ale również kluczowe
wydarzenia i to właśnie na nich
każdy zespół musi się skupić
rozważając strategię. Spółki na
naszej giełdzie są niezwykle
wrażliwe na to, co dzieje się na
świecie.
Każdy zespół wraz z formularzem
transakcyjnym musi załączyć
uzasadnienie transakcji. Może to
być urywek artykułu, wideo, bądź
inna forma przedstawiająca
wydarzenie. Dzięki temu zespoły
są świadome oraz pewne swojej
decyzji.

Wszystkie wydarzenia mają wpływ na wahania kursów!
Poniżej przykładowa informacja zwrotna:

Dzień dobry!
Oto informacja zwrotna z Państwa ostatniej transakcji:
1) Środki pieniężne: 337 PLN
2) Aktywa:
- 15 akcji w KSF
- 27 akcji w AGR
- 3 akcje w PGT

Makler

3.4

KIEDY DOKONAĆ
TRANSAKCJI?
Na zrealizowanie transakcji jest
przewidziany określony czas
wynoszący 18 dni od dnia
otwarcia giełdy do dnia
zamknięcia. W tym czasie
każdemu zespołowi przysługuje
prawo zrealizowania jednej
operacji. Nie ma ograniczeń co do
ilości kupna lub sprzedaży akcji,
jedynym obwarowaniem jest
kapitał zespołu.
Giełda jest otwierana i zamykana
zawsze tego samego dnia.* Drugi
dzień każdego miesiąca jest
otwarciem zaś dwudziesty zamknięciem.

CYKL GIEŁDOWY:
02.01.2019 - 20.01.2019

04.02.2019 - 22.02.2019**
02.03.2019 - 20.03.2019

02.04.2019 - 20.04.2019
02.05.2019 - 20.05.2019

02.06.2019 - 20.06.2019

Łącznie będzie 6 możliwości
dokonania transakcji. W trakcie
zamknięcia giełdy nie można
dokonywać żadnych operacji zaś
środki są zamrożone. W tym
czasie zespoły szukają wydarzeń
światowych, które mogą być
uzasadnieniem dla wahań
giełdowych

* Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia dnia otwarcia giełdy z przyczyn losowych. O ewentualnej zmianie
terminu zespołu zostaną poinformowane z wyprzedzeniem
** Sytuacja wyjątkowa

ROZDZIAŁ 4

Tabela giełdowa
ODCZYTYWANIE

4.1

TABELA
GIEŁDOWA
Informacje o dostępności akcji, ich cen oraz wahań można odczytać z tabel
giełdowych aktualizowanych co miesiąc przed każdym otwarciem giełdy.

SPÓŁKA

KURS
POPRZEDNI

27,80 PLN

KURS
AKTUALNY

29,43 PLN

DOSTĘPNOŚĆ ZMIANA

67

5,89%

WOLUMEN

34

Aktualne tabele giełdowe znajdować się będą na stronie SOiT tj.
www.otwarta.bydgoszcz.pl

1) Kurs poprzedni
Jest to kurs z poprzedniego otwarcia
giełdy przedstawiony dla zobrazowania
zmiany kursu.

2) Kurs aktualny

Jest to kurs po zmianie. Według niego
dokonuje się zakupu.

3) Dostępność
Jest to ilość akcji dostępnych do zakupu.

4) Zmiana

Jest to procentowo zobrazowana zmiana
kursu.

5) Wolumen
Jest to łączna liczba akcji, które zmieniły
właściciela. Przedstawiona dla
zobrazowania trendu na akcje danej
spółki.

4.2

DOSTĘPNOŚĆ
Niestety jak na tradycyjnej giełdzie
spółki emitują określoną ilość akcji
co znaczy, że ich liczba jest
ograniczona. Nie można kupować
ich w nieskończoność.
Aby mieć gwarancję kupienia
upragnionej ilości akcji zespół
musi działać szybko! Obowiązuje
zasada "First - come - first served".
Po dokonaniu transakcji przez
zespół makler informuje inne
zespoły, że na giełdzie doszło do
korekty ilości dostępnych akcji.
Oto przykład takiej wiadomości:

Szanowni Państwo!
Informuję, że dnia 07.03.2018 o godz. 13:27 na giełdzie doszło do korekty ilości
dostępnych akcji:
Spółka: KSFHOLDING
Dostępność: 37 akcji [poprzednio 48]
Makler
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Makler

TWÓJ PARTNER

5.1

ZAKRES FUNKCJI
MAKLERA
Makler pełni role pośrednika
pomiędzy giełdą, a zespołem. W
miarę swoich możliwości jest w
stanie odpowiedzieć na każde
nurtujące pytanie.
Aczkolwiek pomimo tego, że
makler przejmuje pełnomocnictwo
w realizacji operacji na Giełdzie
Tolerancji nie ma głosu
doradczego. Zespół nie może
polegać na jego zdaniu tylko
samodzielnie podejmować
decyzje.
Makler jest do pełnej dyspozycji w
dni robocze. Można go zapytać o
aktualne kursy, stan konta,
wykresy giełdowe bądź historię
transakcji. Wszystkie te informacje
są w jego bazie danych.

KONTAKT
Makler

Kordynator

Maksymilian Baumgart

Beata Gołębiowska

e-mail:
maksbaumgart@protonmail.com

e-mail:
golebiowska.terapia@gmail.com

I Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila Norwida
w Bydgoszczy

I Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila Norwida
w Bydgoszczy

Dostępni pon.-pt.

