
ZAŁĄCZNIK NR 1 
 

REGULAMIN TELETURNIEJU „DZIECIAKI GÓRĄ!” 
  
  
I. Postanowienia ogólne  
1.1. Spółka pod firmą Endemol Polska  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 29, 
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w XIII Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie 
Rejonowym dla m. st. Warszawy pod nr KRS 75065, o kapitale zakładowym w wysokości 566.250 
PLN, Zarząd w składzie: Marian Kopiec, Ryszard Sibilski, jest producentem (dalej Producent) 
teleturnieju pod nazwą „Dzieciaki górą!” w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 ze zm.).  

1.2. Teleturniej trwa od dnia 18.08.2008 r. do odwołania. 
1.3. Realizacja, czyli nagranie Teleturnieju, odbywa się w miejscach i terminach wyznaczonych przez 
Producenta.  
1.4. Nagrodą w Teleturnieju jest wygrana pieniężna. Może ją otrzymać jedynie Drużyna dorosłych. 
1.5. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za wypłatę nagród, ewentualne nagrody rzeczowe  i 
reklamacje związane z  wypłatą należnych nagród oraz ewentualne nagrody rzeczowe w Teleturnieju 
jest Telewizja Polska S.A.  
1.6. Nadawcą Teleturnieju jest TVP S.A. 
  
II. Uczestnicy  
  
2.1. W Teleturnieju biorą udział dwie drużyny - dalej Uczestnicy:  

a)       Drużyna dorosłych  
b)       Drużyna dzieci  

  
2.2. W Drużynie dorosłych mogą wziąć udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, posiadają 
pełną zdolność do czynności prawnych, mieszkają na terenie Polski oraz spełniają wszystkie 
postanowienia i warunki wynikające z regulaminu Teleturnieju oraz przeszły pomyślnie etap 
kwalifikacyjny. 
  
2.3. W Drużynie dzieci mogą wziąć udział osoby małoletnie w wieku od 8 do 14. lat, które mieszkają 
na terenie Polski oraz spełniają wszystkie postanowienia i warunki wynikające z regulaminu 
Teleturnieju oraz przeszły pomyślnie etap kwalifikacyjny.  

Zgodę na udział osoby małoletniej w Teleturnieju musi wyrazić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności jego przedstawiciel ustawowy. Zgoda taka powinna zostać dostarczona osobie 
wskazanej przez Producenta najpóźniej w dniu nagrania odcinka Teleturnieju, w którym udział 
weźmie dana osoba małoletnia. 

2.4 Wiek Uczestnika Drużyny dzieci liczony jest od roku urodzenia. Ze względu na proces realizacji 
Teleturnieju, Uczestnik Drużyny dzieci, który na przykład urodził się w 1995 roku, w Teleturnieju 
uznawany jest za czternastolatka.. 
 

2.5. W Teleturnieju nie mogą brać udziału pracownicy Producenta i Telewizji Polskiej, osoby z nimi 
spokrewnione, spowinowacone.  

2.6. W przypadku Uczestnika Drużyny dorosłych przystąpienie do Teleturnieju oznacza, że zapoznał 
się on z Regulaminem Teleturnieju, akceptuje jego postanowienia i zezwala na wykorzystywanie 
swoich danych osobowych, głosu, wizerunku, wypowiedzi w całości lub we fragmentach podczas 
korzystania i rozporządzania Teleturniejem na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o 



prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym także w zakresie wszelkich form reklamy i promocji 
Teleturnieju i nadawcy. 

W przypadku Uczestnika Drużyny dzieci z Regulaminem zapoznaje się jego przedstawiciel 
ustawowy. Przystąpienie do Teleturnieju oznacza, że przedstawiciel ustawowy akceptuje 
postanowienia Regulaminu, zezwala na wykorzystywanie danych osobowych, głosu, wizerunku, 
wypowiedzi osoby małoletniej, którą reprezentuje w całości lub we fragmentach podczas korzystania 
i rozporządzania Teleturniejem na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, w tym także w zakresie wszelkich form reklamy i promocji 
Teleturnieju i nadawcy. 

2.7. Uczestnik w trakcie występu w Teleturnieju nie może wygłaszać opinii i poglądów, których treść 
lub forma mogą być uznane za sprzeczne z prawem, naruszać prawa osób trzecich, używać słów lub 
gestów powszechnie uznawanych za obraźliwe.  
 
2.8. Uczestnik w czasie występu w Teleturnieju nie może reklamować towarów, usług,  podmiotów,  a 
także podejmować jakichkolwiek działań kryptoreklamowych.  
 
2.9. Nie będzie dopuszczona do nagrania osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających.  
  
  

III. Etapy  
I – Zgłoszenie 

  
3.1. Drużyna dorosłych  
  
Żeby wziąć udział w Teleturnieju, kandydat na Uczestnika zobowiązany jest: 

a)       zapoznać się z Regulaminem Teleturnieju, umieszczonym na stronie internetowej. 
b)       przejść pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną. 

  
3.2. Drużyna dzieci 

  
Żeby kandydat na Uczestnika Drużyny dzieci mógł wziąć udział w Teleturnieju, jego przedstawiciel 
ustawowy zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Teleturnieju.  
  
Kandydat na Uczestnika zobowiązany jest przejść pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną. 

  
  

II – Rozmowa kwalifikacyjna 
  
3.3. Drużyna dorosłych  
  
Rozmowa kwalifikacyjna składa się z trzech etapów: 
a) zapoznania się i podpisania przez kandydata na Uczestnika, który wejdzie w skład Drużyny 
dorosłych, stosownego Oświadczenia, zezwalającego na wykorzystywanie wizerunku, głosu oraz 
wypowiedzi tego kandydata na Uczestnika na potrzeby Teleturnieju oraz promocji i reklamy 
Teleturnieju, a także potwierdzającego m.in. zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych,  
b) prezentacji kandydata na Uczestnika, 
c) sprawdzianu wiedzy kandydata na Uczestnika 
  
 
 
 
 
 
 



3.4. Drużyna dzieci 
  
Rozmowa kwalifikacyjna składa się z trzech etapów: 
a) zapoznania się i podpisania przez przedstawiciela ustawowego kandydata na Uczestnika, który 
wejdzie w skład Drużyny dzieci, stosownego Oświadczenia, zezwalającego na wykorzystywanie 
wizerunku, głosu oraz wypowiedzi tego kandydata na Uczestnika na potrzeby Teleturnieju oraz 
promocji i reklamy Teleturnieju, a także potwierdzającego m.in. zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych,  
b) prezentacji kandydata na Uczestnika, 
c) sprawdzianu wiedzy kandydata na Uczestnika 
  
  
III – Nagranie 

  
3.5. Spośród kandydatów na Uczestników, którzy pomyślnie przeszli etap II (Rozmowa 
kwalifikacyjna), Producent do każdego odcinka Teleturnieju wybierze czterech dorosłych 
Uczestników, którzy wejdą w skład Drużyny dorosłych.  
  
3.6. Spośród kandydatów na Uczestników, którzy pomyślnie przeszli etap II (Rozmowa 
kwalifikacyjna), Producent Teleturnieju wybierze Uczestników, którzy wejdą w skład Drużyny dzieci.  
Drużyna dzieci składa się z siedmiorga Uczestników w wieku: 
 
8 lat - pierwszy Uczestnik 
9 lat – drugi Uczestnik 
10 lat – trzeci Uczestnik 
11 lat – czwarty Uczestnik 
12 lat – piąty Uczestnik 
13 lat – szósty Uczestnik 
14 lat – siódmy Uczestnik 
  
3.7. Lista rezerwowa 
  
Spośród kandydatów na Uczestników, którzy pomyślnie przeszli etap II (Rozmowa kwalifikacyjna), 
Producent wybierze także rezerwowych Uczestników Drużyny dorosłych i Drużyny dzieci. 
Producent decyduje o liczbie rezerwowych zarówno Uczestników Drużyny dorosłych, jak i Drużyny 
dzieci. 
  
3.8. Przed rozpoczęciem nagrania Uczestnik Drużyny dorosłych zobowiązany jest pisemnie 
oświadczyć, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem. 
  
W przypadku Uczestnika Drużyny dzieci do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i pisemnego 
oświadczenia tegoż, zobowiązany jest przedstawiciel ustawowy 
Uczestnika.                                                                                 
                                                                               

IV Przebieg gry 
  
3.9. Runda I 
  
a) Uczestnicy 
  
W rundzie I Teleturnieju każdy z Uczestników Drużyny dorosłych zmierzy się z jednym, wybranym 
losowo Uczestnikiem Drużyny dzieci. Do rundy I przystępują zatem cztery pary Uczestników 
(dorosły-dziecko). O kolejności przystępowania do rozgrywki decydują sami Uczestnicy Drużyny 
dorosłych. 
  
 



b) Pytania 
  
W rundzie I zadawane są pytania bez wariantów odpowiedzi. Są one czytane przez Prowadzącego. 
Treść pytań nie wyświetla się.  
  
Na udzielenie odpowiedzi na pytanie Uczestnicy mają trzy sekundy. Czas jest liczony od momentu 
udzielenia głosu Uczestnikowi przez Prowadzącego. Liczy się tylko pierwsza odpowiedź. Pytania 
losowane są z bazy pytań. 
  
Pytania remisowe nie mają wariantów odpowiedzi i są losowane z bazy pytań. 
  
c) Zasady 
  
Runda I rozgrywana jest według zasady „kto pierwszy, ten lepszy” z użyciem przycisków. Runda I 
ma cztery części. Zwycięzcą każdej z części jest ten Uczestnik, który zdobędzie jeden punkt, czyli 
prawidłowo odpowie na jedno pytanie.   
Podczas czytania pytania przez Prowadzącego Uczestnicy trzymają ręce obok przycisków. 
Prowadzący udzieli głosu temu Uczestnikowi, który pierwszy naciśnie przycisk. Uczestnik może 
nacisnąć przycisk podczas czytania pytania przez Prowadzącego. Wówczas Prowadzący przerwie 
czytanie i udzieli głosu Uczestnikowi, który nacisnął przycisk pierwszy.  
  
Jeśli Uczestnik udzieli nieprawidłowej odpowiedzi lub jej nie udzieli, Prowadzący zada to samo 
pytanie drugiemu Uczestnikowi. Niedokończone pytanie zostanie zadane jeszcze raz w pełnej wersji. 
Konsekwencją udzielenia prawidłowej odpowiedzi jest przyznanie punktu. Konsekwencją udzielenia 
nieprawidłowej odpowiedzi lub jej nieudzielenia jest nieprzyznanie punktu. 
  
Każda para Uczestników (dorosły – dziecko) dostaje co najmniej jedno pytanie.  
  
Remis: Jeśli po zadaniu pytania nie zostanie wyłoniony zwycięzca w parze dorosły-dziecko, 
Prowadzący zada kolejne, aż do jego wyłonienia. Pytania rozstrzygające remis nie mają wariantów 
odpowiedzi. Są zadawane według zasady „kto pierwszy, ten lepszy” z użyciem przycisków. Na 
udzielenie odpowiedzi na pytanie Uczestnicy mają trzy sekundy. Czas jest liczony od momentu 
udzielenia głosu Uczestnikowi przez Prowadzącego. 
  
Zwycięzcą w parze dorosły-dziecko jest ten Uczestnik, który zdobędzie minimum jeden punkt więcej 
od przeciwnika.  
  
Nad prawidłowym przebiegiem rundy I czuwa osoba wskazana przez Producenta zwana dalej 
Arbitrem. 
    
d) Wygrana 
  
Przystępując do rundy I, Drużyna dorosłych zawsze ma na swoim koncie pulę 5000 PLN, przyznaną 
przez Prowadzącego.  
  
Każdemu Uczestnikowi Drużyny dorosłych, który staje do rozgrywki w danej parze, 
przyporządkowane jest 1000 PLN, czyli każdy z Uczestników Drużyny dorosłych może zachować lub 
stracić 1000 PLN z przyznanej puli. 
  
Prawidłowe odpowiedzi na jedno pytanie, to znaczy zdobycie jednego punktu przez Uczestnika 
Drużyny dorosłych, oznacza zachowanie przez tę Drużynę 1000 PLN,  nieprawidłowe odpowiedzi 
lub ich brak stratę 1000 PLN. 
  
Przykład: 
Zdobycie czterech punktów (po jednym punkcie dla każdego Uczestnika) przez Uczestników z 
Drużyny dorosłych oznacza zachowanie na ich koncie 4000 PLN. 



Utrata czterech punktów (po jednym punkcie dla każdego Uczestnika) przez Uczestników z Drużyny 
dorosłych oznacza pomniejszenie ich puli o 4000 PLN. 
Zdobycie czterech punktów (po jednym punkcie dla każdego Uczestnika) przez Uczestników z 
Drużyny dzieci oznacza pomniejszenie puli Drużyny dorosłych o 4000 PLN. 
Utrata czterech punktów (po jednym punkcie dla każdego Uczestnika) przez Uczestników z Drużyny 
dzieci oznacza zachowanie na koncie Drużyny dorosłych 4000 PLN. 
Uczestnicy Drużyny dzieci otrzymują punkty za prawidłowe odpowiedzi, nie otrzymają jednak za nie 
wygranej pieniężnej. 
  
e) Reklamacje 
  
Ewentualne reklamacje mogą być zgłaszane jedynie po zakończeniu rundy I, a przed rozpoczęciem 
rundy II. W przypadku Drużyny dorosłych reklamacje zgłasza Uczestnik. W przypadku Drużyny 
dzieci reklamacje zgłasza przedstawiciel ustawowy Uczestnika.  
  
  
3.10. Runda II 
     
a) Uczestnicy 
  
W rundzie II Teleturnieju tylko jeden Uczestnik Drużyny dorosłych zmierzy się tylko z jednym  
Uczestnikiem Drużyny dzieci. Uczestnika Drużyny dorosłych typuje sama Drużyna dorosłych, 
natomiast Uczestnik Drużyny dzieci wybierany jest losowo. 
  
b) Pytania 
  
W rundzie II zadawane są pytania bez wariantów odpowiedzi. Pytania dotyczą treści filmu. Są one 
czytane przez Prowadzącego. Treść pytań nie wyświetla się. Na udzielenie odpowiedzi na pytanie 
Uczestnicy mają trzy sekundy. Czas jest liczony od momentu udzielenia głosu Uczestnikowi przez 
Prowadzącego. Liczy się tylko pierwsza odpowiedź. Pytania są losowane z bazy pytań. 
  
Pytania remisowe nie mają wariantów odpowiedzi i są losowane z bazy pytań. 
  
c) Zasady 
  
Runda II rozgrywana jest według zasady „kto pierwszy, ten lepszy” z użyciem przycisków. 
Uczestnicy oglądają czterdziestosekundowy film z naniesionymi grafikami. Ich zadaniem jest 
zapamiętanie jak największej liczby szczegółów, dotyczących treści filmu, grafik, a także wypowiedzi 
bohaterów filmu. 
  
W czasie sześćdziesięciu sekund Prowadzący zadaje Uczestnikom pytania dotyczące filmu, grafik i 
bohaterów filmu, a Uczestnicy odpowiadają na nie. Podczas czytania pytania przez Prowadzącego 
Uczestnicy trzymają ręce obok przycisków. Prowadzący udzieli głosu temu Uczestnikowi, który 
pierwszy naciśnie przycisk.  
  
Uczestnik może nacisnąć przycisk podczas czytania pytania przez Prowadzącego. Wówczas 
Prowadzący przerwie czytanie pytania i udzieli głosu Uczestnikowi, który nacisnął przycisk 
pierwszy.  
  
Jeśli Uczestnik udzieli nieprawidłowej odpowiedzi lub jej nie udzieli, Prowadzący zada to samo 
pytanie drugiemu Uczestnikowi. Niedokończone pytanie zostanie zadane jeszcze raz w pełnej wersji. 
Konsekwencją udzielenia prawidłowej odpowiedzi jest przyznanie punktu. Konsekwencją udzielenia 
nieprawidłowej odpowiedzi lub jej nieudzielania jest nieprzyznanie punktu. 
  
Remis: Jeśli po upływie sześćdziesięciu sekund, podczas których Prowadzący zadawał pytania 
dotyczące filmu, nie zostanie wyłoniony zwycięzca, Prowadzący zada kolejne, aż do jego wyłonienia. 



W tym wypadku pytania będą zadawane pojedynczo i nie obowiązuje zasada zadawania pytań w 
czasie sześćdziesięciu sekund. Pytania rozstrzygające remis nie mają wariantów odpowiedzi. Są 
zadawane według zasady „kto pierwszy, ten lepszy” z użyciem przycisków. Na udzielenie 
odpowiedzi na pytanie Uczestnicy mają trzy sekundy. Czas jest liczony od momentu udzielenia głosu 
Uczestnikowi przez Prowadzącego. 
  
Zwycięzcą rundy II jest Uczestnik, który zdobędzie większą liczbę punktów niż przeciwnik. 
  
Nad prawidłowym przebiegiem rundy II czuwa Arbiter.  
    
d) Wygrana 
  
Przystępując do rundy II, Drużyna dorosłych ma na swoim koncie pulę, która wynika z 
podsumowania rundy I, najmniej 1000 PLN, a najwięcej 5000 PLN.  
  
W rundzie II wysokość wygranej związana jest z wiekiem Uczestnika Drużyny dzieci, który zostanie 
wylosowany. Wiek Uczestnika Drużyny dzieci mnoży się bowiem przez 1000 PLN. I tak, jeśli w 
rundzie II zagra Uczestnik Drużyny dzieci w wieku 10 lat, Uczestnik Drużyny dorosłych, który wygra 
rundę II, może otrzymać wygraną pieniężną w wysokości 10 000 PLN.  
  
O zwycięstwie decyduje liczba zdobytych punktów. Prawidłowa odpowiedź na pytanie to jeden 
punkt. Zwycięzcą rundy II zostaje ten z Uczestników, który ma minimum jeden punkt więcej od 
przeciwnika. 
  
W przypadku zwycięstwa Uczestnika Drużyny dorosłych wygrana pieniężna może powiększyć ich 
pulę o jedną z następujących kwot: 
8000 PLN 
9000 PLN 

10 000 PLN 

11 000 PLN  
12 000 PLN 

13 000 PLN 
14 000 PLN 

  
Przegrana Uczestnika Drużyny dorosłych nie zmienia wysokości stanu konta, z którym przystąpili do 
rundy II. 
  
Uczestnicy Drużyny dzieci otrzymują punkty za prawidłowe odpowiedzi, nie otrzymają jednak za nie 
wygranej pieniężnej. 
  
e) Reklamacje 
  
Ewentualne reklamacje mogą być zgłaszane jedynie po zakończeniu rundy II, a przed rozpoczęciem 
rundy III. W przypadku Drużyny dorosłych reklamacje zgłasza Uczestnik. W przypadku Drużyny 
dzieci reklamacje zgłasza przedstawiciel ustawowy Uczestnika. 
  
3.11. Runda III 
     
a) Uczestnicy 
  
W rundzie III Teleturnieju dwóch Uczestników Drużyny dorosłych zmierzy się z dwoma  
Uczestnikami Drużyny dzieci. Uczestników Drużyny dorosłych typuje sama Drużyna dorosłych z 
zastrzeżeniem, że Uczestnik Drużyny dorosłych, który zagrał w rundzie II nie może wziąć udziału w 
rundzie III.  Uczestnicy Drużyny dzieci wybierani są losowo. 
  
 



b) Pytania 
  
W rundzie III zadawane są pytania z trzema wariantami odpowiedzi. Dwa z nich stanowią 
prawidłową odpowiedź na pytanie. Jeden z nich jest odpowiedzią nieprawidłową. Są one czytane 
przez Prowadzącego. Treść pytań jest wyświetlana. Są też wyświetlane warianty odpowiedzi.  
  
Czas na udzielenie odpowiedzi w tej rundzie nie jest ograniczony. Liczy się tylko pierwsza 
odpowiedź.  
  
Pytania są losowane z bazy pytań. 
Pytania remisowe nie mają wariantów odpowiedzi i są losowane z bazy pytań. 
  
c) Zasady 
  
Ta runda jako jedyna nie jest rozgrywana według zasady „kto pierwszy, ten lepszy”, z wyjątkiem 
remisu.  
  
Każda para Uczestników dorosły-dorosły, dziecko-dziecko dostaje po dwa pytania, które Prowadzący 
zadaje na przemian. Za prawidłową odpowiedź na pytanie, co oznacza wskazanie dwóch 
poprawnych wariantów odpowiedzi, para Uczestników otrzymuje punkt. Połowicznie prawidłowa 
odpowiedź, czyli wskazanie jednego poprawnego wariantu, nie skutkuje przyznaniem punktu ani 
jego części. Konsekwencją zatem udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi lub jej nieudzielenia jest 
nieprzyznanie punktu. 
  
Nawet jeśli Uczestnik potrafi wskazać oba warianty, które wchodzą w skład prawidłowej 
odpowiedzi, wskazuje tylko jeden. Uczestnicy z jednej drużyny nie mogą naradzać się ani wskazywać 
wariantów odpowiedzi wspólnie. 
  
Jako pierwszy na pierwsze pytanie odpowiada młodszy Uczestnik Drużyny dzieci, stojący zawsze 
bliżej Prowadzącego. Jako pierwszy na następne pytanie odpowiada Uczestnik Drużyny dorosłych 
stojący bliżej Prowadzącego. W przypadku Uczestników Drużyny dorosłych o kolejności ich 
ustawienia decyduje sama Drużyna. 
  
Remis: Jeśli po zadaniu czterech pytań nie zostanie wyłoniony zwycięzca, Prowadzący zada kolejne, 
aż  do jego wyłonienia. Pytania rozstrzygające remis nie mają wariantów odpowiedzi. Są zadawane 
według zasady „kto pierwszy, ten lepszy” z użyciem przycisków. Na udzielenie odpowiedzi na 
pytanie Uczestnicy mają trzy sekundy. Czas jest liczony od momentu udzielenia głosu Uczestnikowi 
przez Prowadzącego. 
  
Zwycięzcą rundy III zostaje ta para Uczestników dorosły-dorosły, dziecko-dziecko, która ma 
minimum jeden punkt więcej od pary przeciwników.  
  
Nad prawidłowym przebiegiem rundy III czuwa Arbiter.  
    
d) Wygrana 
  
Przystępując do rundy III Drużyna dorosłych ma na swoim koncie pulę, która wynika z 
podsumowania rund I i II. W rundzie III wysokość wygranej związana jest z wiekiem starszego 
Uczestnika Drużyny dzieci, który zostanie wylosowany. Wiek starszego Uczestnika Drużyny dzieci 
będzie pomnożony przez 1000 PLN. I tak, jeśli w rundzie III zagrają Uczestnicy Drużyny dzieci w 
wieku 11 i 13 lat, Uczestnicy Drużyny dorosłych, którzy wygrają rundę III, mogą otrzymać wygraną 
pieniężną w wysokości 13 000 PLN. 
  
O zwycięstwie decyduje liczba zdobytych punktów. Prawidłowa odpowiedź na pytanie, czyli 
wskazanie dwóch  poprawnych wariantów, to jeden punkt. W przypadku zwycięstwa Uczestników 
Drużyny dorosłych wygrana pieniężna powiększy ich pulę o jedną z następujących kwot: 



9 000 PLN 

10 000 PLN 

11 000 PLN  
12 000 PLN 

13 000 PLN 
14 000 PLN 

Pula ta nigdy nie będzie powiększona o  8000 PLN. 
Przegrana Uczestnika Drużyny dorosłych nie zmienia wysokości stanu konta, z którym przystąpili do 
rundy III. 
  
Uczestnicy Drużyny dzieci otrzymują punkty za prawidłowe odpowiedzi, nie otrzymają jednak za nie 
wygranej pieniężnej. 
  
e) Reklamacje 
  
Ewentualne reklamacje mogą być zgłaszane jedynie po zakończeniu rundy III, a przed rozpoczęciem 
rundy IV. W przypadku Drużyny dorosłych reklamacje zgłasza Uczestnik. W przypadku Drużyny 
dzieci reklamacje zgłasza przedstawiciel ustawowy Uczestnika. 
  
3.12. Runda IV 
     
a) Uczestnicy 
  
W rundzie IV Teleturnieju weźmie udział Uczestnik Drużyny dorosłych, który nie grał ani w rundzie 
II, ani w rundzie III. Zmierzy się on z jednym, wybranym losowo Uczestnikiem Drużyny dzieci. 
  
b) Pytania 
  
W rundzie IV są zadawane pytania z pięcioma wariantami odpowiedzi. Tylko jeden wariant stanowi 
poprawną odpowiedź. Są one czytane przez Prowadzącego.  
  
Prowadzący nie czyta wariantów odpowiedzi. Treść pytań nie wyświetla się, natomiast wyświetlają 
się warianty odpowiedzi w postaci pięciu plansz z grafiką. Plansze oznaczone są kolejnymi literami 
alfabetu lub są podpisane.  
  
Na udzielenie odpowiedzi na pytanie Uczestnicy mają trzy sekundy. Czas jest liczony od momentu 
udzielenia głosu Uczestnikowi przez Prowadzącego. Liczy się tylko pierwsza odpowiedź. Pytania są 
losowane z bazy pytań. 
  
Pytania remisowe nie mają wariantów odpowiedzi i są losowane z bazy pytań. 
  
c) Zasady 
  
Runda IV rozgrywana jest według zasady „kto pierwszy, ten lepszy” z użyciem przycisków. W czasie 
sześćdziesięciu sekund Prowadzący zadaje Uczestnikom pytania z pięcioma wariantami odpowiedzi, 
a Uczestnicy odpowiadają na nie. Warianty odpowiedzi widoczne są na ekranie. Podczas czytania 
pytania przez Prowadzącego, Uczestnicy trzymają ręce obok przycisków.  
  
Prowadzący udzieli głosu temu Uczestnikowi, który pierwszy naciśnie przycisk. Uczestnik może 
nacisnąć przycisk podczas czytania pytania przez Prowadzącego. Wówczas Prowadzący przerwie 
czytanie pytania i udzieli głosu Uczestnikowi, który nacisnął przycisk pierwszy. Jeśli Uczestnik 
udzieli nieprawidłowej odpowiedzi lub jej nie udzieli, Prowadzący zada to samo pytanie drugiemu 
Uczestnikowi. Niedokończone pytanie zostanie zadane jeszcze raz w pełnej wersji. 
  
Konsekwencją udzielenia prawidłowej odpowiedzi jest przyznanie punktu. Konsekwencją udzielenia 
nieprawidłowej odpowiedzi lub jej nieudzielenia jest nieprzyznanie punktu. O zwycięstwie decyduje 



liczba zdobytych punktów. Prawidłowa odpowiedź na pytanie oznacza zdobycie jednego punktu. 
Zwycięzcą rundy IV jest Uczestnik, który zdobędzie większą liczbę punktów niż przeciwnik. 
  
Remis: Jeśli po upływie sześćdziesięciu sekund, podczas których Prowadzący zadawał pytania, nie 
zostanie wyłoniony zwycięzca, Prowadzący zada kolejne, aż do jego wyłonienia. Pytania 
rozstrzygające remis nie mają wariantów odpowiedzi. Są zadawane według zasady „kto pierwszy, ten 
lepszy” z użyciem przycisków. Na udzielenie odpowiedzi na pytanie Uczestnicy mają trzy sekundy. 
Czas jest liczony od momentu udzielenia głosu Uczestnikowi przez Prowadzącego. 
  
Nad prawidłowym przebiegiem rundy IV czuwa Arbiter. 
  
d) Wygrana 
  
Przystępując do rundy IV Drużyna dorosłych ma na swoim koncie pulę, która wynika z 
podsumowania rund I, II i III. W rundzie IV wysokość wygranej związana jest z wiekiem Uczestnika 
Drużyny dzieci, który zostanie wylosowany. Wiek Uczestnika Drużyny dzieci mnoży się przez 1000 
PLN. I tak, jeśli w rundzie IV zagra Uczestnik Drużyny dzieci w wieku 14 lat, Uczestnik Drużyny 
dorosłych, który wygra rundę IV, otrzyma wygraną pieniężną w wysokości 14 000 PLN. O 
zwycięstwie decyduje liczba zdobytych punktów. Prawidłowa odpowiedź na pytanie, to jeden punkt. 
Zwycięzcą rundy IV zostaje ten Uczestnik, który ma minimum jeden punkt więcej od  przeciwnika. 
  
W przypadku zwycięstwa Uczestnika Drużyny dorosłych wygrana pieniężna może powiększyć ich 
pulę o jedną z następujących kwot: 

8 000 PLN  
9 000 PLN 

10 000 PLN  
11 000 PLN 

12 000 PLN 

13 000 PLN 

14 000 PLN 
Przegrana Uczestnika Drużyny dorosłych nie zmienia wysokości stanu konta, z którym przystąpili do 
rundy IV. 
  
Uczestnicy Drużyny dzieci otrzymują punkty za prawidłowe odpowiedzi, nie otrzymają jednak za nie 
wygranej pieniężnej. 
  
e) Reklamacje 
  
Ewentualne reklamacje mogą być zgłaszane jedynie po zakończeniu rundy IV, a przed rozpoczęciem 
rundy V. W przypadku Drużyny dorosłych reklamacje zgłasza Uczestnik. W przypadku Drużyny 
dzieci reklamacje zgłasza przedstawiciel ustawowy Uczestnika. 
  
3.13. Runda V 
     
a) Uczestnicy 
  
W rundzie V Teleturnieju weźmie udział wszystkich czterech Uczestników Drużyny dorosłych. 
Zmierzą się oni z siedmiorgiem Uczestników Drużyny dzieci. Do rozgrywki Uczestnicy przystępują 
według następujących zasad: 
W przypadku Drużyny dorosłych do rozgrywki przystępuje Uczestnik wybrany przez drużynę.  
W przypadku Drużyny dzieci według wieku – od najmłodszego do najstarszego Uczestnika. 
  
 



b) Pytania 
  
W rundzie V zadawane są pytania z różnych dziedzin wiedzy. Nazwy tych dziedzin są widoczne dla 
Uczestników. Są one wyświetlane parami. Wyboru dziedziny dokonuje zawsze Uczestnik Drużyny 
dorosłych. Dziedzina, która nie została wybrana, zostaje wyświetlona w następnej parze.  
  
Pytania nie mają wariantów odpowiedzi. Są one czytane przez Prowadzącego. Treść pytań nie 
wyświetla się. Na udzielenie odpowiedzi na pytanie Uczestnicy mają trzy sekundy. Czas liczony jest 
od momentu udzielenia głosu Uczestnikowi przez Prowadzącego. Liczy się tylko pierwsza 
odpowiedź. Pytania losowane są z bazy pytań. 
  
c) Zasady 
  
Runda V rozgrywana jest według zasady „kto pierwszy, ten lepszy” z użyciem przycisków. Podczas 
czytania pytania przez Prowadzącego Uczestnicy trzymają ręce obok przycisków. O kolejności 
przystąpienia do gry w przypadku Uczestników Drużyny dorosłych decyduje sama Drużyna. O 
kolejności przystąpienia do gry Uczestników Drużyny dzieci decyduje ich wiek. Oznacza to, że jako 

pierwszy przystąpi do gry najmłodszy Uczestnik Drużyny dzieci, czyli ośmiolatek.  
  
Prowadzący udzieli głosu temu Uczestnikowi, który pierwszy naciśnie przycisk. Uczestnik może 
nacisnąć przycisk podczas czytania pytania przez Prowadzącego. Wówczas Prowadzący przerwie 
czytanie pytania i udzieli głosu Uczestnikowi, który nacisnął przycisk pierwszy. Jeśli Uczestnik 
udzieli nieprawidłowej odpowiedzi lub jej nie udzieli, Prowadzący zada to samo pytanie drugiemu 
Uczestnikowi. Niedokończone pytanie zostanie zadane jeszcze raz w pełnej wersji.  
  
Konsekwencją udzielenia prawidłowej odpowiedzi jest przyznanie punktu, a także wyeliminowanie z 
gry przeciwnika. Dotyczy to zarówno Uczestników Drużyny dorosłych,  jak i Uczestników Drużyny 
dzieci. Jeśli na pierwsze cztery pytania prawidłowej odpowiedzi udzieli najmłodszy Uczestnik 
Drużyny dzieci, to wyeliminuje wszystkich czterech Uczestników Drużyny dorosłych i zakończy 
rundę V. Konsekwencją udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi lub jej nieudzielenia jest wykluczenie 
z rozgrywki tego Uczestnika, który udzielił nieprawidłowej odpowiedzi lub jej nie udzielił. Uczestnik, 
który udzielił prawidłowej odpowiedzi pozostaje w rozgrywce.  
  
Runda V toczy się aż do wyeliminowania wszystkich Uczestników jednej z drużyn. 
  
Nad prawidłowym przebiegiem rundy V czuwa Arbiter.  
    
d) Wygrana 
  
Przystępując do rundy V Drużyna dorosłych ma na swoim koncie pulę, która wynika z 
podsumowania rund I, II, III i IV. Jest ona stawką rundy V. Jeżeli Uczestnicy Drużyny dorosłych 
wyeliminują wszystkich Uczestników Drużyny dzieci, zatrzymują zgromadzoną kwotę. Jeśli zaś 
Uczestnicy Drużyny dzieci wyeliminują Uczestników Drużyny dorosłych, ci tracą całą zgromadzoną 
na koncie sumę. Za udzielanie poprawnych odpowiedzi nie są przyznawane punkty, ponieważ to nie 
one decydują o zwycięstwie.  
  
O zwycięstwie rundy V i tym samym całego Teleturnieju decyduje wyeliminowanie wszystkich 
Uczestników drużyny przeciwnej. Uczestnicy Drużyny dzieci nie otrzymują wygranej pieniężnej. 
  
e) Reklamacje 
  
Ewentualne reklamacje mogą być zgłaszane jedynie po zakończeniu rundy V, a przed wskazaniem 
zwycięskiej Drużyny. W przypadku Drużyny dorosłych reklamacje zgłasza Uczestnik. W przypadku 
Drużyny dzieci reklamacje zgłasza przedstawiciel ustawowy Uczestnika. 
 
 



IV Realizacja wygranych 

  
4.1. Wygraną może otrzymać jedynie Drużyna dorosłych. O podziale wygranej między Uczestników 
Drużyny dorosłych decydują oni sami w dniu nagrania. Decydują także, któremu lub którym 
Uczestnikom Drużyny dorosłych zostanie ona wypłacona. Uczestnicy Drużyny dzieci nie otrzymują 
wygranej pieniężnej. 
 4.2. O zasadach podziału nagrody Uczestnicy powiadamiają pisemnie Producenta, podpisując w dniu 
nagrania oświadczenie zgodnie z wzorem – załącznikiem do Regulaminu. Wygrana jest 
opodatkowana. Warunkiem wydania wygranej Uczestnikowi lub Uczestnikom Drużyny dorosłych 
podlegającej opodatkowaniu jest uiszczenie przez Uczestnika lub Uczestników należnego podatku 
dochodowego w wysokości 10% wartości brutto tej wygranej zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. Może ona zostać także wydana Uczestnikowi lub Uczestnikom Drużyny dorosłych po 
potrąceniu stosownego podatku.  
4.3. Uczestnicy Drużyny dorosłych wskażą rachunek bankowy, na który w terminie do 3 miesięcy od 
daty emisji odcinka Teleturnieju, w którym brali udział Uczestnicy Drużyny dorosłych, ma zostać 
przelana wygrana. 
4.4. Odmowa przyjęcia przez Uczestników Drużyny dorosłych wygranej oznacza jej utratę i zwalnia 
Producenta  i  Nadawcę ze wszystkich zobowiązań wobec Uczestników z tytułu jej zdobycia. 

  
V. Zapewnienie prawidłowości przeprowadzania Teleturnieju oraz tryb składania i rozpatrywania 

reklamacji 
  
5.1. Nad prawidłowym przebiegiem Teleturnieju sprawuje nadzór Arbiter.  
5.2. Arbiter rozpatruje wszelkie reklamacje Uczestników związane z udziałem w Teleturnieju.  
5.3. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników wyłącznie w trakcie realizacji Teleturnieju, 
natychmiast po zakończeniu danej rundy i przed rozpoczęciem rundy następnej, a w przypadku 
rundy V przed wskazaniem zwycięskiej drużyny.  
5.4. Arbiter nie odpowiada w żaden sposób za błąd Prowadzącego, wynikły w szczególności z 
przejęzyczenia lub pomyłki.  
5.5. Decyzja Arbitra jest ostateczna. 
5.6 Za roszczenia Uczestników związane z przebiegiem Teleturnieju, w tym wyłonieniem zwycięzców 
i  przyznaniem nagród  odpowiada wyłącznie  Producent . 
  

VI. Postanowienia końcowe  

6.1. Kwoty wygrane w poszczególnych rundach i co za tym idzie kwota wygrana w Teleturnieju są 
kwotami brutto. 
6.2. Producentowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, a także przerwania, 
zawieszenia lub zmiany terminu realizacji, czyli nagrania Teleturnieju z ważnych powodów.  
6.3. Producent nie ponosi odpowiedzialności m.in. za: 

a) treść wiadomości SMS-owych wysyłanych przez Uczestników w ramach Teleturnieju, 
b) szkody powstałe na skutek wykonania nieprawidłowego zgłoszenia do Teleturnieju,  
c) problemy w funkcjonowaniu Teleturnieju, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których 

Producent nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności jeśli 
wynikają one ze zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej, 

d) przerwy w emisji Teleturnieju, 
e) za usługi telekomunikacyjne, pocztowe lub kurierskie, z których korzystać będą Uczestnicy 

Teleturnieju, w tym w szczególności za dostępność lub przepustowość sieci, czytelność lub 
poprawność połączeń telefonicznych lub wiadomości SMS, a także innych kwestii 
technicznych mogących mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie i skuteczność zgłoszeń do 
Teleturnieju. Producent nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie, zawieszenie, 
zniekształcenie, jakość oraz inne parametry techniczne połączeń telefonicznych,  

f) zgłaszanie się do Teleturnieju w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub bez 
zapoznania się z zasadami Regulaminu, w tym również wynikające z niewłaściwego jego 
zrozumienia. 



6.4. Regulamin Teleturnieju znajduje się do wglądu w siedzibie Endemol Polska w Warszawie przy  
ul. Dominikańskiej 29. 

6.5 Uczestnik nie jest uprawniony do ujawniania jakichkolwiek informacji dotyczących Teleturnieju  
przed jego emisją, w tym także do wypowiadania się w audycjach telewizyjnych, radiowych i w  
prasie na temat Teleturnieju bez pisemnej zgody Producenta. 

6.6 O wyemitowaniu Teleturnieju decyduje wyłącznie nadawca – Telewizja Polska SA. , a Uczestnik  
oświadcza, iż z uwagi na prawa i interesy pozostałych Uczestników Teleturnieju, nadawcy i 
Producenta, nie wycofa udzielonych zgód na korzystanie i rozporządzanie Teleturniejem z jego 
udziałem  

6.7. Producent jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Uczestników i kandydatów na  
Uczestników w zakresie niezbędnym dla realizacji Teleturnieju oraz realizacji prawnie uzasadnionych 
celów i zadań Producenta, na co Uczestnik składając podpis wyraża zgodę. 

6.8. Warunkiem nabycia prawa do otrzymania nagrody jest emisja odcinka Teleturnieju z udziałem 
Uczestnika.  

 

Oświadczam, że dokładnie zapoznałem(am) się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuję go bez 
żadnych zastrzeżeń i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Jednocześnie przyjmuję do 
wiadomości, że naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu, pozbawia 
mnie statusu Uczestnika Teleturnieju oraz prawa do nagrody lub nagród. 

                                                                                                         
 

...................................................................                        Warszawa. dn. ………………………………                                                                                                              
   (imię i nazwisko) 

 

PESEL: ...........................................................                                 NIP: .................................................................. 

 

.....................................................................................................................................................................................
(dokładny adres i numer telefonu) 

 

..................................................................................................................................................................................... 
(seria i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości oraz organ wydający  

 

(własnoręczny podpis - imię i nazwisko)     ………............................................................................................     
 


