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Regulamin Teleturnieju „Polacy to wiedzą!” (dalej Regulamin) 

 

Organizator Teleturnieju 

1. Teleturniej pt. „Polacy to wiedzą!”, zwany dalej „Teleturniejem”, organizowany jest w 

ramach audycji telewizyjnej pod tym samym tytułem przez Telewizję Polską S.A., z siedzibą 

w Warszawie, 00-999, ul. Woronicza 17, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000100679, o numerze 

identyfikacji podatkowej NIP 521-04-12-987 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w 

wysokości 286 596 500,00 zł, zwaną dalej „Producentem”. 

2. Teleturniej to około 25-minutowy quiz telewizyjny, w którym Uczestnicy walczą o 

zwycięstwo i tytuł „Polacy to wiedzą!” w każdym z 15 odcinków audycji.  

3. Teleturniej będzie przeprowadzany w okresie 23 sierpnia do 26 sierpnia 2022 r. 

 

Uczestnicy Teleturnieju 

1. W Teleturnieju mogą brać udział osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, posiadają 

pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełniają warunki Regulaminu, zwane dalej także 

„Uczestnikami”. „Kandydatem” jest osoba, która przesłała zgłoszenie do Teleturnieju i/lub 

wzięła udział w castingu, do czasu ewentualnego zaproszenia jej do udziału w Teleturnieju.   

2. W Teleturnieju nie mogą brać udziału:  

a) pracownicy Producenta,  

b) współpracownicy Producenta,  

c) pracownicy i współpracownicy podmiotów biorących udział w przygotowaniu i produkcji 

Teleturnieju,  

d) osoby najbliższe osobom wymienionym w lit. a) do c), przez które rozumie się: małżonków, 

osoby pozostające w konkubinacie, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych do 

drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub ich małżonków.  

 

Zgłoszenia do Teleturnieju 

1. Zgłoszenia castingowe (zwane dalej „Zgłoszeniem”) są przyjmowane przez Producenta w 

dniach 20.07.2022 do 10.08.2022 r. na stronie internetowej https://impresariat.tvp.pl w 

zakładce „Castingi”. Każda osoba zainteresowana wzięciem udziału w castingu powinna podać 

w Zgłoszeniu: swoje imię i nazwisko, datę urodzenia, numer telefonu kontaktowego, adres 

poczty elektronicznej, miejsce zamieszkania (miasto), wykonywany zawód, okres/y 

historyczny/e będące w sferze zainteresowań, ulubionych bohaterów historycznych, pasje 

pozazawodowe. 

2. Przesłanie zgłoszenia do udziału w Teleturnieju oznacza, że Kandydat/Uczestnik zapoznał 

się z treścią Regulaminu Teleturnieju, akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz 

zobowiązuje się do jego przestrzegania. Kandydat/Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że 

naruszenie jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu pozbawia go statusu 

Kandydata/Uczestnika Teleturnieju oraz wszelkich praw do nagrody lub nagród. 

3. Otrzymanie Zgłoszenia nie zobowiązuje Producenta do zaproszenia Kandydata do udziału w 

eliminacjach do Teleturnieju.  

 

 

Eliminacje (casting) 

1. Uczestnicy Teleturnieju wyłaniani są w trakcie eliminacji prowadzonych przez Telewizję 

Polską S.A., Zespół Impresariatu TVP.  

https://impresariat.tvp.pl/
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2. Na podstawie otrzymanych Zgłoszeń które musi zawierać materiał wideo (wizytówkę – imię 

i nazwisko oraz zainteresowania)  przedstawiciele Zespołu Impresariatu TVP skontaktują się z 

wybranymi osobami i zaproszą je do wzięcia udziału w eliminacjach.  Dopuszcza się 

możliwość przeprowadzenia castingu drogą elektroniczną, podczas rozmowy z Kandydatem 

przez komunikator internetowy. Rozmowa będzie rejestrowana (utrwalenie w formie 

audiowizualnej). Zakres zbieranych danych i zadawanych pytań w trakcie castingu 

przeprowadzanego drogą elektroniczną będzie taki sam jak w treści Zgłoszenia. 

3. Eliminacje będą polegały m.in. na przeprowadzeniu testu wiedzy o Polsce oraz odbyciu 

rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas eliminacji będzie sprawdzana wiedza ogólna Kandydatów 

w formie zbliżonej do formuły Teleturnieju, poprzez zadawanie pytań do prezentowanych 

zagadnień oraz będą oceniane predyspozycje Kandydatów do udziału w audycji telewizyjnej.  

4. Kandydaci zaproszeni do udziału w eliminacjach zobowiązani są do podpisania 

oświadczenia o treści określonej w załączniku nr 1 do Regulaminu (zgoda na 

rozpowszechnianie wizerunku). Brak wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku 

będzie skutkował brakiem możliwości udziału w Teleturnieju. 

5. Wybór Uczestników, którzy wezmą udział w nagraniach odcinków Teleturnieju, będzie 

dokonywany przez Producenta. 

6. Uczestnikom zakwalifikowanym do Teleturnieju Producent wysyła imienne zaproszenie na 

nagranie ze wskazaniem miejsca i terminu nagrania. Zaproszeni Uczestnicy mają obowiązek 

telefonicznego bądź pisemnego (w formie elektronicznej) potwierdzenia udziału w Teleturnieju 

najpóźniej 2 dni po otrzymaniu zaproszenia do wzięcia udziału w nagraniu. Brak potwierdzenia 

w tym terminie traktowany będzie jako rezygnacja Uczestnika z udziału w Teleturnieju.  

7. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Teleturnieju oraz zakwalifikowanie do udziału w nim nie 

są równoznaczne z udziałem w nagraniu Teleturnieju.  

8. Uczestnicy zakwalifikowani do wzięcia udziału w nagraniu Teleturnieju mają obowiązek 

punktualnego stawienia się na nagranie w określonym dniu i miejscu oraz dostosowania ubioru 

do wymogów produkcji telewizyjnej. Zakazany jest ubiór z widocznymi logotypami marek lub 

innymi napisami oraz oznaczeniami niezwiązanymi z Teleturniejem.  

9. Uczestnicy eliminacji i Teleturnieju zobowiązani są do przestrzegania w obiektach, w 

których odbywają się eliminacje i nagrania, wszelkich zaleceń służb porządkowych oraz 

realizatorów, które są podyktowane wymogami produkcji Teleturnieju, a także do 

przestrzegania przepisów BHP.  

10. Nagranie Teleturnieju może zostać poprzedzone próbą. Próby będą rejestrowane za pomocą 

techniki telewizyjnej (utrwalone w formie audiowizualnej).  

11. Do nagrania nie będzie dopuszczona osoba będąca pod wpływem alkoholu, środków 

odurzających lub zachowująca się w sposób nielicujący z zasadami obowiązującymi u 

Producenta. Decyzję o niedopuszczeniu osoby do nagrania podejmuje Producent.   

12. Uczestnicy zobowiązują się stosować do poleceń przedstawicieli Producenta na planie 

zdjęciowym w trakcie realizacji prób oraz zdjęć do Teleturnieju.   

13. Uczestnik nie może w trakcie występu w Teleturnieju wygłaszać opinii i poglądów, których 

treść lub forma mogą być uznane za sprzeczne z prawem, naruszać prawa osób trzecich, używać 

słów lub wykonywać gestów powszechnie uznawanych za obraźliwe.  

14. Uczestnik w czasie występu w Teleturnieju nie może reklamować towarów, usług, 

podmiotów ani podejmować jakichkolwiek działań kryptoreklamowych.  

15. Producent nie pokrywa kosztów korespondencji, podróży, noclegów, diet, transportu ani 

innych kosztów związanych z uczestnictwem w eliminacjach do Teleturnieju.   

16. Finalista każdego odcinka w przypadku otrzymania propozycji zawarcia Umowy 

Impresaryjnej przystąpi do negocjacji w przedmiocie zawarcia Umowy Impresaryjnej. Umowa, 

o której mowa w zdaniu poprzednim, określać będzie w szczególności udział finalisty w 
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jakimkolwiek charakterze w audycjach telewizyjnych i radiowych nadawanych lub 

rozpowszechnianych na dowolnych nośnikach i w dowolny sposób. 

 

 

Przebieg Teleturnieju 

1. Teleturniej obejmuje trzy rundy: pierwszą, drugą i finał. 

2. Pytania pojawiają się na diodach w studiu i są odczytywane na głos przez Prowadzącego 

Teleturniej. Pytania mogą mieć formę multimedialną, mogą więc być zadane z wykorzystaniem 

materiałów archiwalnych, zdjęć, nagrań audio i innych. Pytania mogą także odwoływać się do 

rekwizytów grających, które mogą być oryginałami lub repliką artefaktów.  

3. Uczestnicy muszą podać poprawne odpowiedzi na każde pytanie ustnie lub wybierając 

poprawną odpowiedź w ramach testu wyboru. 

4. Za każdą poprawną odpowiedź Uczestnik otrzymuje nagrodę pieniężną, która sumuje się w 

rundzie i przechodzi do kolejnej. Za brak odpowiedzi lub złą odpowiedź Uczestnikowi zostaje 

odjęta/ odliczona suma pieniężna w zależności od rundy. 

5. Przed rozpoczęciem nagrania uczestnicy losują miejsca przy stanowiskach do gry. 

 

 

Runda 1 

1. W rundzie pierwszej bierze udział 4 Uczestników. 

2. Uczestnicy odpowiadają na pytania od lewej do prawej. 

3. Na ekranie pojawia się 10 kategorii pytań (9 kategorii tematycznych i kategoria 

Niespodzianka), pod jedną kategorią 4 pytania (tak by każdy z Uczestników mógł 

wybrać po jednym pytaniu z każdej kategorii). Pytania są zamknięte z możliwością 

odpowiedzi A lub B, gdzie A i B to propozycje odpowiedzi – prawidłowa i błędna 

4. Każdy z uczestników odpowiada na 2 pytania każdorazowo wskazując kategorię, z 

której chce odpowiadać.  W sumie wszystkim Uczestnikom zostaje zadanych 8 pytań. 

5. Czas na odpowiedź to 5 sekund, po przeczytaniu pytania przez Prowadzącego. 

6. Za poprawną odpowiedź Uczestnik otrzymuje 1500 złotych, natomiast za brak 

odpowiedzi 0 zł. 

7. Prawidłowa odpowiedź, która pada w trakcie sygnału dźwiękowego sygnalizującego 

koniec czasu jest zaliczana do puli wygranej. 

8. Niezależnie od odpowiedzi, kolejne pytanie wybiera następny Uczestnik. 

9. Odpowiedź prawidłowa lub błędna jest weryfikowana przez system. 

10. Nikt nie odpada z rundy, Uczestnicy przechodzą do rundy 2 z określoną sumą pieniędzy, 

tj. 0 zł, 1500 zł lub 3000 zł. 

 

 

Runda 2 

1. Uczestnicy do rundy drugiej przechodzą z kwotami uzyskanymi w rundzie pierwszej –  

2. W rundzie 2 jest 20 pytań z 10 kategorii (9 kategorii tematycznych i kategoria 

Niespodzianka) , które poznaliśmy w rundzie 1. 

3. Na pytanie odpowiada Uczestnik, który jako pierwszy nacisnął przycisk. Uczestnik 

może się zgłosić się do odpowiedzi w trakcie czytania pytania (jeśli uczestnik zgłosi się 

w trakcie czytania pytania, prowadzący przerywa czytanie) lub po usłyszeniu całego 

pytania. 

4. Czas na odpowiedź to 5 sekund.  

5. Prawidłowa odpowiedź, która pada w trakcie sygnału dźwiękowego sygnalizującego 

koniec czasu jest zaliczana do puli wygranej. 

6. Pytania użyte w tej rundzie to pytania otwarte. 
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7. Za każdą poprawną odpowiedź Uczestnik otrzymuje 2000 złotych, za błędną 

odpowiedź odejmowane jest  z  konta Uczestnika 2000 złotych. W przypadku błędnej 

odpowiedzi przy dorobku między 1000 a 2000 złotych, konto zawodnika zeruje się (nie 

może być ujemne). 

8. Odpowiedź prawidłowa lub błędna jest weryfikowana przez system na podstawie 

werdyktu sędziego. 

9. W przypadku, w którym nikt z uczestników nie zgłosi się do odpowiedzi na pytanie, z 

konta każdej z 4 osób zabieramy po 1000 złotych. 

10. W wyniku rundy 2 poznajemy finalistę, osobę z największą uzyskaną kwotą pieniędzy. 

11. Prowadzący podaje również kwoty jakie uzyskali pozostali uczestnicy. 

 

 

Runda 3 - finałowa 

 

1. Przed rozpoczęciem finału, Uczestnik z największą kwotą pieniędzy podejmuje decyzję 

czy przystępuje do niego sam, czy dobiera spośród 3 pozostałych Uczestników jedną 

osobę do pomocy i z nią gra w finale. Przy takiej decyzji dzieli się z nią nagrodą główną 

pół na pół. 

2. Jeśli dwóch Uczestników ma tę samą sumę pieniężną – automatycznie wchodzą do 

finału razem. W przypadku, kiedy tyle samo punktów mają 3 lub 4 osoby zadajemy 

pytania dodatkowe, które wyłonią zwycięzcę. 

3. Kwoty pieniężne z rundy 1 i 2 wchodzą w skład kwoty wygranej, natomiast przy udziale 

dwóch Uczestników w finale sumują się one na ich koncie ewentualnej wygranej w 

Finale. 

4. Uczestnik/Uczestnicy muszą w ciągu 90 sekund odpowiedzieć poprawnie na 10 pytań 

z 10 kategorii. 

5. Prowadzący bardzo szybko i sprawnie odczytuje pytania a czas czytania wlicza się w 

czas odpowiedzi czyli 90 sekund. 

6. Prawidłowa odpowiedź, która pada w trakcie sygnału dźwiękowego sygnalizującego 

koniec czasu jest zaliczana do puli wygranej. 

7. Pytania mają zawsze dwa warianty odpowiedzi – tak lub nie. 

8. Uczestnik odpowiadając na pytanie musi wysłuchać pytania do końca.  

9. Jeśli w finale gra dwóch zawodników, to przed rozpoczęciem rozgrywki wskazują, 

który z nich podaje ostateczną odpowiedź. Mogą naradzać się w ramach czasu 90 sek. 

10. W przypadku dobrej odpowiedzi finalista zachowuje pieniądze. 

11. W przypadku błędnej odpowiedzi lub braku odpowiedzi, kwota jaką ma na koncie jest 

uszczuplana o 10% od kwoty wyjściowej. 

12. Jeśli w finale gra dwóch zawodników i w przypadku błędnej odpowiedzi lub braku 

odpowiedzi, kwota jaką mają na koncie jest uszczuplona o 10%. 

13. Odpowiedź prawidłowa lub błędna jest weryfikowana przez system. 

14. Po udzieleniu błędnej odpowiedzi Prowadzący czyta następne pytanie.  

15. W przypadku błędnie udzielonej odpowiedzi lub braku odpowiedzi, po przeczytaniu 

wszystkich 10 pytań, prowadzący czyta nowe pytanie. 

16. Jeśli finalista / finaliści ostatecznie odpowiedzą poprawnie na wszystkie pytania 

wygrywa/ją całą kwotę. 

17. Warunkiem otrzymania „obronionej” kwoty z poprzednich rund jest udzielenie 

poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania w czasie 90 sekund. 

 

 

Postanowienia ogólne 
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1. Żaden Uczestnik Teleturnieju nie traci możliwości uczestnictwa w kolejnych jego odcinkach. 

2. Uczestnik pierwszej edycji Teleturnieju może wziąć udział w kolejnej edycji po upływie 6 

miesięcy od daty emisji ostatniego odcinka pierwszej edycji.  

3. Producent zastrzega sobie możliwość organizowania odcinków specjalnych, w tym 

odcinków z gwiazdami lub finału sezonu, w którym wystąpią wybrani Uczestnicy będący 

zwycięzcami poszczególnych odcinków Teleturnieju.   

4. Nad przebiegiem Teleturnieju sprawuje nadzór Jury powołane przez Producenta. Jury 

nadzoruje przebieg Teleturnieju oraz sporządza i podpisuje pisemny protokół określający, kto 

wygrał dany odcinek Teleturnieju. 

5. W przypadku problemu technicznego związanego z funkcjonowaniem systemu 

informatycznego, który wystąpił w czasie rozgrywki Producent ma prawo wycofać pytanie i 

dopuścić opracowane pytanie rezerwowe. 

6. Jeśli z jakichś powodów odcinek Teleturnieju nie zostanie wyemitowany albo nośnik z 

audycją zostanie zgubiony lub przypadkowo skasowany, wówczas Uczestnicy otrzymają 

nagrody wygrane w tym odcinku Teleturnieju.   

7. W sytuacjach nadzwyczajnych Producent może podjąć decyzję o przerwaniu nagrania bez 

podania przyczyny. Termin kolejnego nagrania zostanie przekazany drogą mailową. 

 

Naruszenie zasad Teleturnieju 

1. W przypadku ujawnienia, że Uczestnicy znają pytania, zanim zostały one przedstawione w 

ramach Teleturnieju, Uczestnicy zostają wyeliminowani z Teleturnieju. Zapis ten nie dotyczy 

rundy trzeciej, w której Uczestnicy są autorami pytań. 

2. W przypadku ujawnienia, że Uczestnicy nie spełniają przesłanek określonych w dziale 

„Eliminacje (casting)” ust. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, Uczestnicy zostają wykluczeni z dalszego 

udziału w Teleturnieju i tracą prawo do uzyskania nagrody. 

 

 

Reklamacje 

1. Reklamacje Uczestników związane z przebiegiem Teleturnieju mogą być złożone 

wyłącznie w trakcie trwania Teleturnieju, na ręce Jury, zanim rozpocznie się kolejna 

runda lub w przypadku finału – przed zakończeniem danego odcinka. Z chwilą 

poinformowania przez Prowadzącego o zakończeniu danej rundy Uczestnik traci 

uprawnienie do zgłaszania jakichkolwiek wątpliwości i składania reklamacji.  

2. Ostateczną decyzję w sporach reklamacyjnych podejmuje kolegium złożone z Jury oraz 

przedstawiciela Producenta. 

3. Decyzje i ustalenia  kolegium są ostateczne. 

 

Nagrody 

1. Uczestnik,  w danym odcinku może uzyskać maksymalną kwotę 43.000 złotych. 

2. Za rozliczenie i przekazanie nagród odpowiada Producent.   

3. Nagroda pieniężna zostanie wypłacona na konto bankowe podane przez Uczestnika, po 

potrąceniu podatku od nagród, o ile będzie on należny, w wysokości zgodnej z obowiązującymi 

przepisami prawa.   

4. Producent wypłaci/prześle Uczestnikowi nagrodę najpóźniej w terminie 2 miesięcy od dnia 

emisji odcinka Teleturnieju, w którym Uczestnik  wygrał nagrodę pieniężną, nie później jednak 

niż w terminie 6 miesięcy od daty nagrania. W przypadku wypłaty na konto o zachowaniu 

terminu decyduje data obciążenia rachunku bankowego Producenta. W przypadku nagrody 

przesłanej pocztą decyduje data stempla pocztowego. 

  

Przetwarzanie danych osobowych Kandydatów i Uczestników 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej RODO) 

informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych Kandydata i Uczestnika udostępnionych w treści 

Zgłoszenia, w trakcie eliminacji (castingu), w tym podczas rozmowy z Kandydatem przez 

komunikator internetowy i udziału w Teleturnieju, jest Telewizja Polska S.A. (dalej TVP 

S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa.  

2. Z Administratorem danych można się skontaktować: 

a) listownie na adres: Telewizja Polska S.A., ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, 

b) przez e-mail: rodo@tvp.pl. 

3. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

kontaktować w następujący sposób: 

a) listownie na adres: Telewizja Polska S.A., Inspektor Ochrony Danych, ul. J.P. 

Woronicza 17, 00-999 Warszawa, 

b) przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@tvp.pl, z dopiskiem „Do 

Inspektora Ochrony Danych/Polacy to wiedzą!”. 

4. Dane osobowe Kandydata i Uczestnika przetwarzane będą w celu przyjęcia i weryfikacji 

Zgłoszeń do udziału w Teleturnieju, zaproszenia do udziału w eliminacjach (castingu) i 

przeprowadzenia eliminacji (castingu), w tym wyboru Uczestników Teleturnieju, udziału 

w Teleturnieju oraz wydania lub wypłaty nagrody lub nagród. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: 

 

a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy zawartej z Uczestnikiem, do której 

zawarcia dochodzi w związku z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu przez 

Uczestnika, 

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – konieczność wypełnienia obowiązków prawnych 

ciążących na administratorze, w szczególności obowiązków wynikających z 

przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości – dotyczy danych osobowych 

przetwarzanych w związku z wypłatą nagrody. 

c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu administratora danych 

polegającego na potrzebie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi 

roszczeniami z tytułu udziału w Teleturnieju. 

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z TVP S.A. w 

związku ze świadczeniem usług na rzecz TVP S.A., w szczególności w zakresie produkcji 

telewizyjnych oraz instytucje publiczne uprawnione do dostępu do danych osobowych 

Kandydata i Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

7. Dane osobowe Kandydata podane w treści Zgłoszenia będą przetwarzane do czasu 

zakończenia zdjęć do danego sezonu Teleturnieju, a w przypadku danych Uczestnika 

koniecznych do wydania lub wypłaty mu nagrody lub nagród – przez okresy wynikające 

z przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości. W przypadku udziału Uczestnika 

w Teleturnieju dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane przez okresy 

przewidziane w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

8. Kandydatowi i Uczestnikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem danych 

osobowych: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych, 

b) prawo sprostowania i usunięcia danych osobowych, 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

mailto:rodo@tvp.pl
mailto:rodo@tvp.pl
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d) prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, tj. 

prawo otrzymania od TVP S.A. danych osobowych w ustrukturyzowanym, 

powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu 

maszynowego. Kandydat i Uczestnik może przesłać te dane innemu 

administratorowi danych lub zażądać, aby TVP S.A. przesłała dane innemu 

administratorowi. Jednakże TVP S.A. dokona realizacji tego typu żądania, jeśli takie 

przesłanie danych jest technicznie możliwe.  

Realizacja powyższych uprawnień możliwa jest poprzez kontakt z TVP S.A. w sposób 

opisany w pkt 3. 

9. Kandydatowi i Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych 

narusza przepisy RODO.  

10. Podanie danych osobowych przez Kandydatów jest dobrowolne, konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w eliminacjach 

(castingu) do Teleturnieju. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest 

warunkiem zawarcia umowy, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości uczestniczenia w Teleturnieju, natomiast w przypadku wydania lub wypłaty 

nagrody lub nagród podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym – 

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wydania lub 

wypłaty nagrody lub nagród. 

11. Dane osobowe Kandydata i Uczestnika nie będą wykorzystywane do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, natomiast mogą być poddane profilowaniu. 

12. Dane osobowe Kandydata i Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej z zastrzeżeniem, że jeżeli przekazanie takie okaże się 

konieczne dla realizacji ww. celów, może mieć miejsce wyłącznie z zachowaniem 

odpowiednich zabezpieczeń wskazanych w art. 46 RODO. 

13. Jeśli rezultatem udziału w Teleturnieju będzie utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to dane osób uprawnionych autorsko 

będą przetwarzane na podstawie przepisów tejże ustawy i przez okresy w niej 

przewidziane. 

  

Postanowienia końcowe 

1. Producent nie ponosi odpowiedzialności za:  

a) szkody spowodowane przez Uczestnika podczas nagrania Teleturnieju,  

b) przerwy w emisji audycji i organizacji Teleturnieju wskutek awarii lub innych 

problemów technicznych niezależnych od Producenta.  

2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Zmieniony Regulamin zostanie 

opublikowany na stronie internetowej Producenta www.impresariat.tvp.pl Jeżeli Regulamin 

ulegnie zmianie na etapie nagrania audycji, to Producent powiadomi Uczestnika o takiej 

zmianie.  

3. Spory dotyczące Teleturnieju będą rozstrzygane polubownie. W przypadku braku 

możliwości polubownego rozwiązania sporu organem właściwym do jego rozstrzygnięcia 

będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Producenta.  

4. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy przebiegu i wyniku nagrania do 

momentu emisji odcinka audycji z udziałem Uczestnika na antenie Producenta.   

5. Nieodłączną częścią Regulaminu jest oświadczenie, którego treść określona jest w 

załączniku nr 1 do Regulaminu.  

6. Podpisanie oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, jest równoznaczne z zawarciem umowy 

o uczestnictwo w Teleturnieju na zasadach określonych w Regulaminie.   
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………………………………………………                                                                         
/Czytelny podpis Zawodnika: imię i nazwisko/ 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TELETURNIEJU „Polacy to Wiedzą!” 

 

Oświadczenie 

  
Uwaga: proszę nie podpisywać, zanim nie zapozna się Pan/Pani z całą zawartością i treścią 

oświadczenia!  

  

  

Ja, niżej podpisany/a (imię i nazwisko) 

…………………………………………………….…………………..,  

PESEL………………………,  

w związku z moim uczestnictwem w eliminacjach (castingu) do Teleturnieju „Polacy to wiedzą!” 

przyjmuję do wiadomości niżej wymienione warunki i zobowiązuję się ich przestrzegać oraz 

oświadczam, że:  

  

1. Nie uczestniczyłem/am wcześniej w żadnym z wydań tego teleturnieju*. 

2. Uczestniczyłem/am wcześniej w teleturnieju „Polacy to wiedzą!” w odcinku pt. 

………………………………………….* 

3. Nie uczestniczyłem/am wcześniej w żadnym innym konkursie telewizyjnym*. 

4. Uczestniczyłem/am wcześniej w następujących konkursach telewizyjnych)* 

................................................................................................................................... 

5. Oświadczam, że nie jestem pracownikiem Telewizji Polskiej S.A., nie jestem członkiem 

zespołu realizującego Teleturniej, osobą układającą pytania do Teleturnieju ani osobą najbliższą 

tym osobom, tj. małżonkiem, osobą pozostającą w konkubinacie, wstępnym, zstępnym, 

rodzeństwem, powinowatym do drugiego stopnia, osobą pozostającą w stosunku 

przysposobienia czy jej małżonkiem.   

6. Jeśli powyższe ulegnie zmianie, to niezwłocznie zawiadomię o tym Producenta.  

7. Z uwagi na prawa i interesy pozostałych Uczestników biorących udział w nagraniu Teleturnieju 

wyrażam nieodwołalną zgodę na emisję i publiczne udostępnianie audycji nagranej z moim 

udziałem, w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach, bez ograniczeń czasowych i 

terytorialnych. 

8. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku i/lub głosu w ramach audycji oraz w 

materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych, w całości i w dowolnie wybranych 

fragmentach, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.  

9. Przyjmuję do wiadomości, że zgłoszenie przeze mnie reklamacji co do wyniku lub przebiegu 

Teleturnieju nie ma wpływu na decyzję Producenta o emisji odcinka audycji z moim udziałem, 

która to decyzja należy do wyłącznego uznania Producenta.  

10. Przyjmuję do wiadomości, że nadawanie, publiczne udostępnianie lub inna forma eksploatacji 

audycji, w której mogę wystąpić, nie będą uprawniać mnie do otrzymywania dodatkowych 

nagród, pieniędzy lub prezentów.  

11. Przyjmuję do wiadomości, że fotografie, taśmy, filmy lub nagrania moich wszystkich 

wypowiedzi lub działań w audycji będą własnością Producenta, który będzie mógł w dowolnym 

czasie w przyszłości postąpić z nimi według własnego uznania i tak często, jak uzna za 

stosowne. Audycja lub jej część może być zmieniana lub dodawana do innych materiałów bez 

jakiejkolwiek zapłaty na moją rzecz i dodatkowych zezwoleń, wyrażam zgodę na 

wykorzystanie w całości i we fragmentach audycji nagranej z moim udziałem do promocji 

własnej Teleturnieju na antenie Telewizji Polskiej S.A. lub w innych audycjach telewizyjnych 

oraz do promocji audycji przez Producenta. 

12. Przyjmuję do wiadomości, że wybór mojej osoby na uczestnika Teleturnieju, dokonany przez 

Producenta, zależy od wyłącznego uznania Producenta oraz że zaproszenie mnie do studia lub 

innego miejsca nie gwarantuje występu w audycji.  

13. Przyjmuję do wiadomości, że Producent może odstąpić od emisji Teleturnieju nagranego z 

moim udziałem i z tego tytułu nie jestem uprawniony do dochodzenia jakiegokolwiek 

odszkodowania.  
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14. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Teleturnieju, przyjmuję go do wiadomości 

i zobowiązuję się go przestrzegać, a także nie podważać decyzji osoby prowadzącej Teleturniej.  

15. Przyjmuję do wiadomości, że wszelkie wątpliwości oraz ewentualne spory powstałe w trakcie 

realizacji Teleturnieju mogą być rozstrzygnięte tylko na planie w trakcie nagrania Teleturnieju 

i muszą zostać zgłoszone prowadzącemu Teleturniej. Po nagraniu audycji żadne odwołania ani 

reklamacje nie będą rozpatrywane.  

16. Zobowiązuję się przestrzegać przepisów BHP oraz słuchać wskazówek i wykonywać wszelkie 

polecenia skierowane do mnie przez członków zespołu realizującego Teleturniej. Jednocześnie 

oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do mojego udziału w audycji. 

Oświadczam, że Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zdarzenia wywołujące 

szkodę majątkową i niemajątkową, których źródłem jest mój stan zdrowia. Za zdarzenia te pełną 

i wyłączną odpowiedzialność ponoszę osobiście jako uczestnik nagrania.  

17. Zobowiązuję się nie ujawniać zwycięzców, wyniku lub treści nagranego odcinka audycji przed 

jego emisją; wszelkie naruszenie niniejszego zobowiązania przeze mnie będzie uprawniało 

Producenta do występowania przeciwko mnie z roszczeniami.  

18. Przyjmuję do wiadomości, że warunkiem wydania nagrody jest emisja Teleturnieju oraz 

odprowadzenie przez Producenta od nagród należnego podatku dochodowego w wysokości 

zgodnej z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego, z uwzględnieniem 

zapisów w dziale „Nagrody” ust. 1–5 Regulaminu.  

19. Przyjmuję do wiadomości, że naruszenie przeze mnie któregokolwiek z warunków zawartych 

w punktach 2–17 niniejszego oświadczenia może spowodować wykluczenie mnie z 

Teleturnieju (włącznie z utratą już wygranych nagród) i będzie uprawniało Producenta do 

występowania przeciwko mnie z roszczeniami.  

20. Oświadczam, że wszelkie informacje, które zostały zawarte w niniejszym oświadczeniu i 

przekazane Producentowi, są prawdziwe i dokładne.  

  

Nazwisko i imię ...........................................................................  

  

Adres........................................................................................... 

  

Telefon...............................................................................  

  

Podpis......................      Data..............  

 

 

 * niepotrzebne skreślić 

 

 


