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Regulamin Konkursu „Quiz z wiedzy ekonomicznej” 
 

§ 1. 

Postanowienia ogólne i definicje 

1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 

1) Konkurs – konkurs pt. „Quiz z wiedzy ekonomicznej”, obejmujący 3 (słownie: 

trzy) Quizy o tematyce z zakresu ekonomii, zróżnicowane poziomowo ze względu 

na liczbę i trudność  pytań, przeprowadzane na warunkach określonych w 

niniejszym Regulaminie, 

2) Organizator – Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Woronicza 

17, 00-999 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100679, o numerze  

NIP: 521-04-12-987 oraz numerze REGON: 010418973-00018 i kapitale 

zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 266 596 500,00 zł, 

3) Quiz – zestaw składający się z maksymalnie 40 pytań wraz z czterema 

propozycjami odpowiedzi losowanych z Zestawu. Quiz będzie zamieszczony 

przez Organizatora na stronie internetowej  

www.wielkitestwiedzyekonomicznej.tvp.pl oraz w portalu społecznościowym 

https://www.facebook.com/testekonomiczny na profilu („fan page”) „Wielki Test 

Wiedzy ekonomicznej”. 

4) Zestaw- stale powiększana przez Organizatora pula pytań w trakcie trwania 

Konkursu. Każdy Quiz posiada osobny zestaw pytań. Łączna pula pytań w trzech 

zestawach wynosi 120 pytań. 

5) Uczestnik – osoba spełniająca warunki uczestnictwa w Konkursie określone  

w § 3, 

6) Ranking – lista Uczestników, którzy wybrali największą liczbę poprawnych 

odpowiedzi spośród pytań zawartych w Quizie oraz w najkrótszym czasie. 

7) Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem strony 

www.wielkitestwiedzyekonomicznej.tvp.pl   

8) Serwis Facebook – serwis internetowy dostępny pod adresem 

http://www.facebook.com 

9) Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu określający prawa i obowiązki 

Uczestników i Organizatora Konkursu. 

10)  Nagroda - Za uzyskanie największej liczby punktów w Rankingu ze wszystkich 

Quizów oraz w najkrótszym czasie nagroda w postaci pieniężnej w wysokości 

5.000,00zł, za zajęcie odpowiednio drugiego i trzeciego miejsca w Rankingu 

nagroda rzeczowa w postaci wybranego przez Organizatora pakietu produkcji 

TVP S.A. na płytach DVD. 

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator Konkursu. 

3. Regulamin jest dostępny na www.wielkitestwiedzyekonomicznej.tvp.pl oraz w portalu 

społecznościowym www.facebook.com na profilu („fan page”) Wielkiego Testu 

Wiedzy ekonomicznej”oraz w siedzibie Organizatora Konkursu przez cały czas 

trwania Konkursu.  

http://www.testekonomiczny.tvp.pl/
http://www.testekonomiczny.tvp.pl/
https://www.facebook.com/testekonomiczny
http://www.testekonomiczny.tvp.pl/
http://www.facebook.com/
http://www.testekonomiczny.tvp.pl/
http://www.facebook.pl/
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4. Spółka Facebook Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki (Palo Alto, 

Kalifornia), ani Spółka Twentieth Century Fox Film Corporation nie brały ani nie 

biorą udziału w zorganizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.  

 

§ 2. 

Okres trwania Konkursu 

1. Konkurs jest przeprowadzany przez Organizatora w terminie: 

od godz. 09.00 dnia 4 lutego 2014r., do godz. 24.00 dnia 9 lutego 2014r., z tym, że 

Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu bez 

podania przyczyn. 

2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w Serwisie na stronie internetowej 

www.wielkitestwiedzyekonomicznej.tvp.pl oraz w portalu społecznościowym 

www.facebook.com na profilu („fan page”) w dniu 12 lutego 2014r.  

W uzasadnionym przypadku Organizator może przełożyć termin publikacji wyników. 

Zwycięzca zostanie również poinformowany o wygranej za pomocą wiadomości 

elektronicznej. 

§ 3. 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Uczestnikiem zostaje osoba fizyczna, która spełnia wszystkie następujące wymagania: 

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

2) mieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

3) posiada w Serwisie Facebook konto oraz status fana profilu Wielki test Wiedzy 

ekonomicznej lub posiada konto w Serwisie- z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Wzięcie udziału w Konkursie możliwe jest przy użyciu dowolnego komputera 

wyposażonego w najnowszą stabilną wersję przeglądarki internetowej obsługującą 

HTML 5 oraz podłączonego do sieci Internet. 

3. Uczestnikiem nie może być osoba, która jest pracownikiem lub współpracownikiem 

Organizatora lub członkiem rodziny pracownika lub współpracownika Organizatora. 

4. Odpowiedź na Pytanie Konkursowe oznacza akceptację Regulaminu. Poprzez 

akceptację Regulaminu użytkownik Serwisu Facebook: 

1) oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zobowiązuje  

się do przestrzegania określonych w nim zasad, 

2) oświadcza, iż spełnia warunki określone w ust. 1 pkt. 1 i 2. 

3) wyraża zgodę na: 

a) publikowanie przez Organizatora Konkursu treści związanych z Konkursem  

na stronie głównej profilu użytkownika (tzw. news feed), w tym w szczególności 

imienia i nazwiska, 

b) dostęp Organizatora Konkursu do adresu e-mail użytkownika, udostępnionego 

Serwisowi Facebook,  

c) otrzymywanie od Organizatora Konkursu na adres e-mail, o którym mowa  

w lit. „b”, korespondencji związanej z Konkursem. 

http://www.testekonomiczny.tvp.pl/
http://www.facebook.com/
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5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do pozbawienia w każdym czasie statusu 

Uczestnika osobę, która naruszyła Regulamin. Uczestnikiem przestaje być osoba, która 

zrezygnowała z udziału w Konkursie. 

 

§ 4. 

Rozwiązanie Quizu i otrzymanie nagrody 

1. W okresie trwania Konkursu, o którym mowa w §2 ust. 1, Organizator udostępni 

3 Quizy, każdy od godz. 09.00, w dniu 4,6 i 8 lutego 2014r, z których każdy kolejny 

będzie zawierał trudniejszy zakres pytań. Wszystkie Quizy będą dostępne 

do godz. 24.00 dnia 09 lutego 2014r. 

2. Zadaniem Uczestnika jest rozwiązanie Quizu, polegającego na jak najszybszym 

dokonaniu wyboru i zaznaczeniu jak największej liczby prawidłowych odpowiedzi na 

15 (piętnaście) pytań zawartych w Quizie. Każde z pytań opatrzone jest 4 (czterema) 

propozycjami odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Uczestnik ma 

możliwość odpowiedzi na kolejne pytanie po dokonaniu wyboru odpowiedzi i 

kliknięciu  na przycisk „Dalej”. 

3. Czas rozwiązywania Quizu mierzony jest od momentu, w którym użytkownik Serwisu 

lub Serwisu Facebook po uruchomieniu Quizu kliknął w przycisk „Dalej”,  

do momentu kliknięcia w przycisk „Dalej” po dokonaniu wyboru odpowiedzi  

na ostatnie pytanie. Po dokonaniu wyboru odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte  

w Quizie Uczestnik zostaje poinformowany o uzyskanym przez siebie wyniku,  

tj. liczbie punktów otrzymanych zgodnie z ust. 3 pkt 1 i czasie rozwiązania Quizu. 

4. Uczestnik może rozwiązywać Quiz wielokrotnie, jednak do klasyfikacji w Rankingu 

będzie brany pod uwagę ostatnio rozwiązany Quiz. Oznacza to, że poprzedni wynik 

Uczestnika nie będzie brany pod uwagę.  

5. Każdy rozwiązywany Quiz będzie składał się z wylosowanych komputerowo 

aktualnie dostępnych pytań z Zestawu. 

6. Za dokonanie wyboru odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w Quizie Uczestnik 

otrzymuje miejsce w Rankingu według następujących zasad: 

1) za każdy wybór prawidłowej odpowiedzi Uczestnik otrzymuje jeden punkt.  

Za każdy wybór nieprawidłowej odpowiedzi Uczestnik nie otrzymuje żadnego 

punktu; 

2) pierwsze miejsce w Rankingu otrzymuje Uczestnik, który uzyskał największą  

liczbę punktów z poprawnie udzielonych odpowiedzi oraz w jak najszybszym 

czasie, na zadane pytania w Quizach, o których mowa w ust. 1 powyżej. Kolejne 

niższe miejsca w Rankingu otrzymują Uczestnicy, którzy uzyskali kolejno niższe 

liczby punktów, z zastrzeżeniem pkt 3) poniżej, 

3) jeśli co najmniej dwóch Uczestników uzyskało taką samą liczbę punktów, wyższe 

miejsce w Rankingu otrzymuje Uczestnik, który dokonał wyboru odpowiedzi  

na wszystkie pytania w krótszym czasie.  

7. Uczestnik nie ma prawa przenieść uprawnień związanych z otrzymanym miejscem                          

w Rankingu na osobę trzecią. 

8. Nagrodę otrzymują Uczestnicy, którzy uzyskali kolejno trzy najwyższe miejsca  

w Rankingu oraz Uczestnik lub Uczestnicy, którym została przyznana nagroda 
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uznaniowa Organizatora. Nagroda uznaniowa może zostać przyznana Uczestnikowi 

lub Uczestnikom w każdym momencie trwania Konkursu. 

9. Uczestnik, któremu przyznana została Nagroda zostanie o tym niezwłocznie 

poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, w wiadomości wysłanej  

na adres udostępniony przez Uczestnika Serwisowi Facebook. 

10. Osoba, która utraciła status Uczestnika, zgodnie z § 3 ust. 5, nie ma prawa  

do otrzymania nagrody. 

11. Uczestnik, któremu przyznana została Nagroda nie ma prawa żądać od Organizatora 

Konkursu wymiany Nagrody na pieniądze lub jakąkolwiek rzecz lub usługę.  

 

§ 5. 

Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy składać wraz z uzasadnieniem na piśmie  

na adres: Telewizja Polska S.A., Ośrodek iTVP-HD, ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 

Warszawa, z dopiskiem na kopercie " Quiz z wiedzy o ekonomii ".  

2. Reklamacje mogą być składane jedynie w czasie trwania Konkursu oraz nie później 

niż w terminie 3 dni od daty zakończenia Konkursu (decyduje data nadania 

przesyłki). Reklamacje złożone w innym terminie niż określony w zdaniu poprzednim 

nie są rozpatrywane. 

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania 

reklamacji.  

4. Decyzja Organizatora Konkursu o rozpatrzeniu reklamacji jest ostateczna  

i nie przysługuje od niej odwołanie.  

 

§ 6. 

Ochrona danych osobowych 

Uczestnik oświadcza: „zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie 

przez spółkę „Telewizja Polska Spółka Akcyjna” z siedzibą przy ul. J. P. Woronicza 17, 

00-999 Warszawa (dalej jako „Spółka”), moich danych osobowych udostępnionych przeze 

mnie Spółce w związku z prowadzeniem konkursu „Quiz z wiedzy o ekonomii”, w tym 

procedury doręczenia nagród. Dane osobowe niezbędne do doręczenia nagrody zostaną 

przekazane podmiotom, którym  to doręczenie zostanie zlecone i jedynie w celu 

wykonania doręczenia. Oświadczam, że wszelkie dane osobowe przekazuję dobrowolnie i 

zostałem/-am poinformowany/-a o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz 

prawie do ich poprawiania. Udostępnione przeze mnie dane osobowe będą chronione przez 

Spółkę z zachowaniem najwyższej staranności, a w szczególności nie zostaną bezprawnie 

przekazane podmiotom trzecim.”. 

§ 7. 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelka korespondencja związana z Konkursem skierowana do Organizatora 

Konkursu powinna trafiać na adres Telewizja Polska S.A., Ośrodek iTVP-HD,  

ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem na kopercie " Quiz z wiedzy 

ekonomicznej". Korespondencji związanej z Konkursem nie należy kierować do 

podmiotów zarządzających Serwisem Facebook.  
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2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych                       

i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast prawa i obowiązki 

Uczestników i Organizatora Konkursu określone są wyłącznie w Regulaminie.  

3. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z wykładnią Regulaminu, Organizator 

Konkursu ma prawo do wiążącej wykładni Regulaminu.  

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana 

Regulaminu wchodzi w życie z dniem jej opublikowania na stronie internetowej 

www.wielkitestwiedzyekonomicznej.tvp.pl oraz w portalu społecznościowym 

www.facebook.com  

na profilu („fan page”). 

5. Wartość nagród za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca oraz Nagroda uznaniowa, nie 

przekraczają kwoty 760 zł., na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 20 

00 r. Nr 14, poz.176 ze zm.), wartość nagrody jest wolna od podatku dochodowego.  

6. Nagroda pieniężna za zajęcie pierwszego miejsca zostanie powiększona o właściwą 

stawkę podatku dochodowego od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 20 00 r. 

Nr 14, poz.176 ze zm.), którą Organizator odprowadzi tytułem uiszczenia podatku 

dochodowego, zamiast Uczestnika. 

7. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za: 

1) ewentualne problemy techniczne (w szczególności: awarie urządzeń i programów 

komputerowych zapewniających dostęp do Internetu, działanie poczty 

elektronicznej, czy dostępność Serwisu Facebook) uniemożliwiające  

lub utrudniające wykonywanie praw i obowiązków określonych w Regulaminie,  

2) skutki podania przez Uczestnika niewłaściwych danych, w szczególności danych 

niezbędnych do przekazania nagrody, 

3) skutki wygaśnięcia lub zawieszenia uprawnień Uczestnika do jego profilu  

w Serwisie Facebook. 

8. Wszelkie spory związane z Konkursem, zarówno Uczestnicy jak i Organizator 

Konkurusu będą starali się rozwiązać w drodze porozumienia. 

9. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie,                                

w szczególności przepisy ustawy Kodeks cywilny. 

 

http://www.testekonomiczny.tvp.pl/
http://www.facebook.pl/

