
 
 
 

    Numer Zawodnika i terminala do głosowania ............................ 
     /wypełnia osoba wydająca terminal/ 

 
 
 

REGULAMIN KONKURSU 
 

„WIELKI   TEST  WIEDZY EKONOMICZNEJ” 
 

 
 

§ 1 
Organizator Konkursu 

 
Konkurs „Wielki Test Wiedzy Ekonomicznej”, zwany dalej „Konkursem” organizowany 
jest przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. J.P. Woronicza 17, zwaną 
dalej „Organizatorem”. 
 
 

§ 2 
Temat Konkursu 

 
Ekonomia i finanse. 
 
 

§3 
Pytania i odpowiedzi konkursowe 

 
Pytania i odpowiedzi konkursowe opracowują specjaliści w dziedzinie objętej tematem 
Konkursu. 
 
 

§ 4 
Uczestnicy Konkursu 

 
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która: 
a) ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i ma  dokument 
tożsamości (dowód osobisty lub paszport lub prawo jazdy), 
b) zarejestrowała swój udział w dniu 03 lutego 2014 roku w Lublinie w miejscu Konkursu 
(Instytut Informatyki UMCS ul. Akademicka 9, 20-033 Lublin) 
 
 

 



c) spełnia warunki i wymagania niniejszego regulaminu i go akceptuje. 
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Telewizji Polskiej 
S.A. oraz ich rodziny. 
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Narodowego 
Banku Polskiego oraz ich rodziny. 
 
 

§ 5 
Komisja Konkursowa 

 
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, a w szczególności oceny 
prawidłowości zgłoszeń uczestników i przebiegu Konkursu, Organizator powołuje 
Komisję Konkursową. 
 
 

§ 6 
Miejsce konkursu i Rejestracja Uczestników 

 
1. Konkurs odbędzie się 03 lutego 2014 roku w Lublinie w Instytucie Informatyki UMCS 
przy ul. Akademickiej 9; 
2. Rejestracja osób chcących wziąć udział w konkursie nastąpi 03 lutego 2014 roku w 
Lublinie w Instytucie Informatyki UMCS przy ul. Akademickiej 9; 
3. O zakwalifikowaniu do udziału w Konkursie decyduje kolejność rejestracji; 
4. Z uwagi na możliwości techniczne dotyczące przeprowadzenia konkursu  przy użyciu 
systemu elektronicznego, w konkursie może wziąć udział ograniczona liczba osób. Po 
wyczerpaniu limitu miejsc Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia głównej  listy 
rejestracyjnej chętnych do wzięcia udziału w konkursie. 
5. Jednocześnie Organizator stworzy listę rezerwową dla osób chcących wziąć udział w 
konkursie, dla których zabrakło miejsc na liście głównej.  
 6. Osoby z listy rezerwowej zajmą miejsce tych osób z listy głównej, które po rejestracji 
nie przyjdą na konkurs o wyznaczonej godzinie. Obowiązuje kolejność rejestracji na 
liście rezerwowej. 
 
 
                                                    § 7  

Emisja audycji 
 
1. Konkurs będzie emitowany na żywo w Programie 1 Telewizji Polskiej S.A (zwany 
dalej „Audycją”). 
2. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do wzięcia udziału w telewizyjnej próbie 
generalnej oraz w omówieniu zasad głosowania terminalem do głosowania i próbie 
testu, który ma ułatwić Uczestnikom Konkursu sprawne posługiwanie się terminalem. 
3. Wszyscy Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania harmonogramu godzinowego 
zapisanego w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. 
4. Osoby zarejestrowane na liście rezerwowej są zobowiązane do przestrzegania 
harmonogramu godzinowego zapisanego w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu. 
 



 
 
 

§ 8 
Obowi ązki Uczestnika 

 
1. Uczestnik obowiązany jest: 
a) wypełnić ankietę, która zawiera następujące informacje: imię i nazwisko, PESEL, 
adres zamieszkania oraz dane potrzebne do celów statystycznych Audycji,  
b) podpisać Regulamin Konkursu potwierdzając tym samym zapoznanie się z jego 
treścią oraz przyjęcie warunków i zasad konkursowych,  
c) stawić się w miejscu i czasie wskazanym w harmonogramie godzinowym,  
d) pobrać elektroniczny terminal do głosowania z numerem, który to numer wpisany 
zostanie w odpowiednim miejscu Regulaminu Konkursu oraz zamieszczony na plakietce 
wydanej Uczestnikowi. Jako zastaw Uczestnik oddaje dokument tożsamości, który 
otrzyma z powrotem po zakończeniu Konkursu i zwrocie terminala. 
2. Terminal do głosowania jest przypisany do Uczestnika i umożliwia jego identyfikację. 
Uczestnicy nie mogą wymieniać się terminalami. 
3. Zgubienie lub zniszczenie terminala do głosowania spowodowane przez Uczestnika 
zobowiązuje go do zapłacenia równowartości urządzenia. 
4. Każdy Uczestnik zobowiązuje się do stosownego zachowania i nie zakłócania innym 
Uczestnikom przebiegu konkursu i rywalizacji. Zasada ta bezwzględnie obowiązuje. 
Konsekwencją jej naruszenia będzie natychmiastowe wycofanie Uczestnika z Konkursu. 
5. Uczestnikowi zabrania się udziału w Konkursie w ubraniu, które jest nośnikiem 
znaków towarowych lub reklam. 
6. Akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na: 
a) wykorzystanie swojego wizerunku i głosu w audycji TVP1 "Wielki Test Wiedzy 
Ekonomicznej", która będzie wykorzystywana (w całości lub we fragmentach) na 
następujących polach eksploatacji: 
- utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub audialnym, a w szczególności 
na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz 
wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego; 
- zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, 
dyskach audiowizualnych, audialnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, 
wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu,  w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
- nadawanie za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację 
naziemną, także  wybranych fragmentów, w tym także simulcasting lub webcasting; 
- nadawanie za pośrednictwem satelity; 
- reemisja; 
- wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnych; 
- wykorzystanie na stronach internetowych   
- wykorzystanie w utworach multimedialnych; 
- wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych 
wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe; 
- wykorzystanie fragmentów dzieła do celów promocyjnych lub  reklamy audycji lub 



Telewizji; 
b) przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu 
przeprowadzenia Konkursu i  zrealizowania Audycji,  
7. Uczestnik nie może mieć przy sobie w czasie Konkursu oraz próby włączonego 
telefonu komórkowego oraz żadnego rodzaju pomocy naukowych. 
 
 

§ 9 
Przebieg Konkursu 

 
1. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania odczytywane przez 
prowadzącego Konkurs. 
2. Pytania i warianty odpowiedzi są podawane Uczestnikom w czterech kolejnych 
rundach, po sześć pytań w każdej. 
3. Pytania i warianty odpowiedzi odczytuje prowadzący program. 
4. Po każdym pytaniu Uczestnik dokonuje wyboru wariantu odpowiedzi za pomocą 
terminala. 
5. Tylko jedna odpowiedź z przedstawionych wariantów jest prawidłowa. 
6. Pytania i warianty odpowiedzi mogą również pojawiać się na ekranie znajdującym się 
w sali. 
7. Terminal do zaznaczania odpowiedzi staje się aktywny wraz z rozpoczęciem 
odczytywania wariantów odpowiedzi przez prowadzącego program i od tego momentu 
Uczestnik może już zarejestrować wybrany przez siebie wariant odpowiedzi. 
8. Od momentu zakończenia odczytywania pytania oraz wariantów odpowiedzi 
Uczestnik ma jeszcze 5 sekund na wybór odpowiedzi. Po upływie tego czasu terminal 
stanie się nieaktywny. 
9. Uczestnik nie ma możliwości poprawienia raz zaznaczonej odpowiedzi. 
10. Za każdą poprawną odpowiedź Uczestnik otrzymuje jeden punkt. 
11. W przypadku nie wybrania odpowiedzi, bądź wyboru odpowiedzi błędnej, Uczestnik 
nie uzyskuje punktu. 
 
 

§ 10 
Wariant rezerwowy przeprowadzenia Konkursu 

 
1. W razie awarii elektronicznego systemu głosowania Uczestnicy rozwiązują test 
pisemnie na kartach do głosowania. 
2. Wariant odpowiedzi wybrany przez Uczestnika powinien być zakreślony kółkiem lub 
skreślony krzyżykiem. 
3. Na karcie do głosowania nie może być poprawek. Uczestnik może zaznaczyć tylko 
jedną odpowiedź. 
4. W przypadku poprawek odpowiedź na dane pytanie nie będzie sprawdzana i 
Uczestnik nie otrzyma punktu. 
 
 
                                                  § 11  

Zwyci ęzca Konkursu 



 
1. Zwycięzcą Konkursu przeprowadzonego za pomocą terminali zostanie Uczestnik, 
który udzielił najwięcej poprawnych odpowiedzi w najkrótszym czasie. 
2. W przypadku, gdy kilku Uczestników udzieliło takiej samej liczby prawidłowych 
odpowiedzi, zwycięzcą zostanie Uczestnik, który udzielił odpowiedzi w najkrótszym 
czasie liczonym łącznie w całym teście. Szybkość udzielania odpowiedzi będzie 
rejestrowana poprzez system elektroniczny. 
3. Zwycięzcą konkursu przeprowadzonego za pomocą kart do głosowania zostanie 
Uczestnik (Uczestnicy), który udzielił najwięcej poprawnych odpowiedzi. 
4. Zwycięzca Konkursu przeprowadzonego za pomocą terminali ogłaszany jest przez 
prowadzącego Konkurs w audycji „Wielki Test Wiedzy Ekonomicznej”. 
5. Zwycięzca (Zwycięzcy) Konkursu przeprowadzonego za pomocą kart do głosowania 
zostanie ogłoszony następnego dnia w programie telewizyjnym. 
 
 
 
 

§ 12 
Nagroda 

 
1. Nagrodą w Konkursie jest kwota 30 000 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 
brutto). 
2. Zwycięzca Konkursu wygrywa nagrodę, o której mowa w ust. 1. 
3. Jeżeli w sytuacji przeprowadzania Konkursu za pomocą kart do głosowania zostanie 
wyłonionych kilku Zwycięzców, nagroda będzie podzielona równo pomiędzy te osoby. 
4. Po zakończeniu Konkursu Zwycięzca zobowiązany jest podać Komisji Konkursowej 
dane osobowe i NIP (numer identyfikacji podatkowej), okazując dokument tożsamości i 
podpisując protokół wygranej. 
5. Nagroda zostanie przekazana  przez Organizatora w terminie 14 dni po emisji Audycji 
i dostarczeniu przez Zwycięzcę Konkursu niezbędnych danych i dyspozycji - w postaci 
przekazu pocztowego lub przelewu bankowego. 
6. Nagroda zostanie wypłacona w kwocie pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego 
podatku od nagród zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zwycięzca 
zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi danych osobowych w celu 
prawidłowego rozliczenia podatku od nagrody pod rygorem wstrzymania wypłaty 
nagrody. 
 
 
 

§ 13 
Reklamacje 

 
1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników 
pisemnie w ciągu 48 godzin po emisji Audycji. Reklamacje, które wpłyną do 
Organizatora po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
2. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data 
stempla pocztowego. 



3. Reklamacje rozpatruje Komisja Reklamacyjna w składzie: 
a) eksperci - autorzy pytań, 
b) Kierownik Redakcji Audycji Społeczno - Publicystycznych TVP 1. 
4. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty emisji Audycji, a odpowiedź 
doręczona zostanie w formie pisemnej  na adres podany przez Uczestnika. 
5. Decyzja Komisji Reklamacyjnej jest ostateczna. 
 
 
 
 

§ 14 
Dyskwalifikacja Uczestników 

 
1. Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany z niżej wymienionych przyczyn, co dodatkowo 
wiąże się z utratą lub zwrotem nagrody zdobytej w Konkursie: 
a) podanie nieprawdziwych danych w którymkolwiek z oświadczeń podpisanych przed, 
w trakcie oraz po zakończeniu Konkursu,  
b) niezastosowania się do któregokolwiek z postanowień Regulaminu,  
c) kontaktowania się w trakcie trwania Konkursu z osobami trzecimi znajdującymi się w 
budynku lub poza nim,  
d) uczestnictwo w Konkursie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, 
e) zakłócanie organizacji Konkursu lub jego przebiegu; 
2. O dyskwalifikacji orzeka Komisja Konkursowa. 
3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 
 
 
 

§ 15 
Postanowienia ko ńcowe 

 
1. Uczestnicy przyjeżdżają na miejsce Konkursu i biorą w nim udział na własny koszt. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do udziału w Konkursie 
Uczestnika, którego stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innego podobnie 
działającego środka lub w inny sposób zakłóca przebieg konkursu . Dotyczy to także  
sytuacji w czasie rejestracji, prób oraz w czasie przebiegu Konkursu. 
3. W sytuacjach uzasadnionych względami programowymi Komisja Konkursowa 
uprawniona jest do przerwania lub zawieszenia występu Uczestnika w grze w dowolnym 
momencie (np. w przypadku niestosownego zachowania, zakłócania Konkursu lub 
Audycji). 
4. W przypadku zakłócenia bądź przerwania Konkursu przez Uczestnika Organizator 
może wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie przeciwko Uczestnikowi. 
5. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie Konkursu stosuje się obowiązujące 
przepisy prawa. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 
7. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: 
www.wielkitestwiedzyekonomicznej.tvp.pl 
 



 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu  
WIELKI TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ – 03 LUTY 2014 
/Wypełnia Uczestnik/                                                                                                                                                       
 
 
 
Zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu „Wielki Test Wiedzy Ekonomicznej”, 
spełniam jego warunki i zastosuję się do zawartych w nim zapisów. 
 
 
Imię i nazwisko Uczestnika  
 
................................................................................................................... 
 
Miejsce zamieszkania Uczestnika 
 
........................................................................................................ 
 
........................................................................................................... 
 
PESEL Uczestnika .................................................... 
 
 
*/ Wiek Uczestnika:     18-35,           36-50,          powyżej 50 
 
*/ Płeć Uczestnika:     Kobieta,         Mężczyzna 
 
 
 
*/ - odpowiednie proszę podkreślić  /dane do celów statystycznych programu/ 
 
 
        Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 
przeprowadzenia Konkursu i Audycji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych. 
 
 
Podpis Uczestnika ......................................................................................... 
 
 
 



 
 
 
 
Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu 
„WIELKI TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ” – 03 LUTY 2014 
 
 

HARMONOGRAM GODZINOWY DLA OSÓB ZAREJESTROWANYCH  
NA LIŚCIE GŁÓWNEJ 

                                    
  

         „Wielki Test Wiedzy Ekonomicznej” 
   

 
Godz. 11.00 – 18.00 rejestracja chętnych do udziału w konkursie. 
 
Godz. 16.00 – 18.00 – przybycie na konkurs, pobranie terminala, pozostawienie w szatni 
zbędnych rzeczy. 
 
Godz. 18.00 – 18.30  - zajęcie miejsc w sali, instruowanie o sposobie głosowania 
terminalem elektronicznym;  
 
18.30 – 19.00 - próba głosowania terminalami zgromadzonych w sali; 
 
Godz. 19.00 – telewizyjna próba generalna programu i konkursu. 
 
Godz. 19.30 – 19.50 – przerwa dla Uczestników. 
 
Godz. 19.50 – ponowne zajęcie miejsc na sali, przygotowanie do programu i konkursu. 
 
Godz. 20.10 – gotowość do emisji i konkursu. 
 
Godz. 20.20 - EMISJA PROGRAMU W TVP 1 i KONKURS „WIELKI TEST WIEDZY 
EKONOMICZNEJ”; 
 
ok. Godz. 22.00 – zakończenie programu i konkursu.  
                       Uczestnicy oddają terminale, odbierają dokumenty tożsamości. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu 
„WIELKI TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ” – 03 LUTY 2013 
 
 

HARMONOGRAM GODZINOWY DLA OSÓB ZAREJESTROWANYCH  
NA LIŚCIE REZERWOWEJ 

                                    
  

    „Wielki Test Wiedzy Ekonomicznej” 
 

 
 
Godz. 11.00 – 18.00 – rejestracja chętnych do udziału w Konkursie 
 
 
Godz. 18.00 – kontrola listy głównej Uczestników Konkursu; Rejestracja na wolne 
miejsca na liście głównej osób z listy rezerwowej, pobranie terminala, pozostawienie w 
szatni rzeczy zbędnych, przygotowanie do próby. 
 
Godz. 18.30  - zajęcie miejsc w sali, instruowanie o sposobie głosowania terminalem 
elektronicznym, próba terminali, próba głosowania terminalami. 
 
Godz. 19.00 – telewizyjna próba generalna programu i konkursu. 
 
Godz. 19.30 – 19.50 – przerwa dla Uczestników. 
 
Godz. 19.50 – ponowne zajęcie miejsc na sali, przygotowanie do programu i konkursu. 
 
Godz. 20.10 – gotowość do emisji i konkursu. 
 
Godz. 20.20 - EMISJA PROGRAMU W TVP 1 i KONKURS „WIELKI TEST WIEDZY 
EKONOMICZNEJ” 
 
ok. Godz. 21.50 – zakończenie programu i konkursu.  
                       Uczestnicy oddają terminale, odbierają dowody tożsamości. 


