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REGULAMIN TELETURNIEJU „FAMILIADA” 

 

DZIAŁ I 

PRODUCENT I WYKONAWCA TELETURNIEJU 

 

1. Teleturniej pod tytułem „FAMILIADA” zwany dalej także „Teleturniejem” organizowany jest 

przez Telewizję Polską S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. J.P. Woronicza 17, zarejestrowaną 

w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000100679, kapitał zakładowy 286 596 500 zł, 

REGON: 010418973, NIP: 521-04-12-987, zwaną dalej „Producentem”. 

2. Wykonawcą usług do Teleturnieju, to jest podmiotem organizującym produkcję Teleturnieju, od 

etapu wyboru uczestników do Teleturnieju po nagranie zdjęć do Teleturnieju, jest ASTRO S.A.  z 

siedzibą w Warszawie ul. Chmielna 28B, 00-020 Warszawa, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez  Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 

0000339876, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 526-10-03-879 i kapitale zakładowym w 

wysokości         1.355.611,00 zł, zwana dalej „Wykonawcą”. 

 

 

 

DZIAŁ II 

UCZESTNICY TELETURNIEJU 

 

 

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

zdolność do czynności prawnych oraz spełniają postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu, 

zwane dalej także „Uczestnikami” 

2. W Teleturnieju nie mogą brać udziału:  

a) pracownicy Producenta i Wykonawcy 

b) współpracownicy Producenta i Wykonawcy. 

c) członkowie zespołu realizującego Teleturniej, 

d) osoby układające hasła, 

e) osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) -d), przez które rozumie się: małżonków, 

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

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

3. Złożenie podpisu przez Uczestnika na Oświadczeniach, których wzory stanowią załącznik nr 1 

oraz załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oznacza, że Uczestnik Teleturnieju zapoznał się 

oraz akceptuje Regulamin i zasady Teleturnieju.  

 

 

 

DZIAŁ III 

POSTĘPOWANIE ELIMINACYJNE 

 

1. Uczestnicy zachęcani są do wzięcia udziału w teleturnieju poprzez informację, ukazującą 

się na ekranie na końcu nagranego teleturnieju w prasie  oraz mediach społecznościowych 

jeśli jest to konieczne.  

2. W Teleturnieju mogą wziąć osoby wyłonione w drodze eliminacji przeprowadzonych przez 

Wykonawcę na zlecenie Producenta, po spełnieniu warunków przewidzianych w § 2. 

 

3. Eliminacje są dwuetapowe:  

a. Rodziny nadsyłają zdjęcie wszystkich uczestników wraz z imieniem, nazwiskiem i 

adresem głowy rodziny. Wtedy następuje wstępna weryfikacja 
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b. Rodzina, która przeszła I etap zapraszana jest na spotkanie z osobami z redakcji (spotkania 

organizowane są w większych miastach Polski, w zależności od liczby zgłoszeń). 

c. Uczestnicy , którzy przeszli I etap eliminacji do Teleturnieju, powinni stawić się na 

eliminacjach w miejscu i czasie wyznaczonym przez Producenta i Wykonawcę i podanym 

poprzez informowanie o odbywających się eliminacjach stronach internetowych Programu 

2 TVP oraz po stawieniu się wypełnić formularz castingowy stanowiący załącznik nr2 do 

niniejszego Regulaminu i złożyć go zgodnie z wytycznymi Wykonawcy 

4. ,Formularz ten, wypełniany przez wszystkich uczestników  zawiera następujące informacje:  

- imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres domowy, numery telefonów, zawód      

   każdego członka drużyny,  

- kto jest „głową” drużyny, 

- pokrewieństwo lub powinowactwo każdego członka drużyny z „głową” drużyny, 

- zainteresowania 

- do ankiety dołączona jest aktualna fotografia wszystkich uczestników. 

      5.    Podczas drugiego etapu „głowa” rodziny przedstawia wszystkich uczestników, po czym  

każdy z nich proszony jest o przedstawienie siebie i podanie wszystkich informacji o sobie  

6.  Podstawowym kryterium dopuszczającym do gry, jest atrakcyjność tych informacji, czyli ich 

personalnych pasji, zainteresowań, ich zawodów, miejsc pracy, ich osiągnięć itd, itp. 

Ostatnim etapem jest odpowiedź na zadane pytanie, które jest podobne do tych pojawiajacych       

się w teleturnieju   

7. Po spotkaniu rodziny czekają ok. 2 tygodnie na wyniki. Do tych, którzy się zakwalifikowali 

wysyłane są pisemne informacje o przejściu przez eliminacje i wstępne informacje o 

wymogach dotyczących stroju i wyglądu podczas nagrań. Termin samych nagrań ustalany 

jest telefonicznie, minimum tydzień przed ich rozpoczęciem.  

8. Niniejszy regulamin zastrzega Producentowi prawo do odmowy udziału rodzinie (drużynie) w 

II etapie eliminacji bądź nagraniu, bez podania przyczyny odmowy.  

9. Osoby, które już raz uczestniczyły w teleturnieju „FAMILIADA” lub w innych konkursach 

telewizyjnych mogą wziąć ponowny udział w Teleturnieju tylko za zgodą Producenta i 

Wykonawcy.  

10. Najpóźniej  przed wejściem do studia, w którym dokonywane będzie nagranie Teleturnieju 

każdy z Uczestników wypełni i podpisze Oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

11. Warunkiem wzięcia udziału w nagraniu audycji jest zawarcie umowy, która określi w 

szczególności zakres przeniesienia na Producenta praw autorskich i praw pokrewnych do 

utworów i artystycznych wykonań stworzonych/wykonanych w związku z udziałem w 

Teleturnieju oraz udzielenie zgody na rozpowszechnienie wizerunku.  

4. Nagranie Teleturnieju może zostać poprzedzone próbą. Początek i koniec próby, jak również 

rozpoczęcie nagrania Teleturnieju ogłaszać będzie osoba upoważniona przez Producenta. 

Uczestnicy zobowiązani są do uczestnictwa w próbie, przy czym udział w próbie nie będzie 

traktowany jako udział w Teleturnieju. 

5. Nie będzie dopuszczona do nagrania osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub 

zachowująca się w sposób nielicujący z zasadami obowiązującymi w Telewizji Polskiej, 

Decyzję o niedopuszczeniu do nagrania osoby podejmuje arbitralnie Producent lub 

Wykonawca. 

6. Uczestnicy zobowiązują się stosować do poleceń przedstawicieli Wykonawcy i Producenta na 

planie zdjęciowym w trakcie realizacji prób oraz zdjęć do Teleturnieju. 

 

DZIAŁ IV 

 

ANKIETA 

1.  Członek zespołu produkcyjnego jest odpowiedzialny za wybranie pytań do ankiety. 

2.  Ankieta jest przeprowadzona z osobami stanowiącymi przekrój społeczeństwa ( w różnym wieku,    

     różnego pochodzenia), aby uniknąć zawężania do jednej, specyficznej grupy. Np. pytanie    

    dotyczące nazwiska popularnej piosenkarki da inne odpowiedzi od nastolatków i od osób powyżej  
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    50 roku życia.  

3. Wybrane pytania umieszczone są na formularzu zawierającym 60-75 pytań wraz z instrukcją jak na  

    nie odpowiedzieć.  

4.  Każde pytanie jest analizowane pod kątem odpowiedzi udzielonych przez 100 osób. (I tak np. „     

     wymień coś koloru żółtego” – tu mogą padać następujące odpowiedz: banan – 29 razy, cytryna- 19    

     razy, żonkil – 15 razy. To w sumie daje 75 odpowiedzi na 100 ankietowanych. Pozostałe 25  

     odpowiedzi mogą zawierać: czapka - 3 razy, pasy na drodze – 1 raz, wełna -2 razy. I takie  

     odpowiedzi są uważane za niewłaściwe i nie SA wprowadzane do końcowego opracowania). 

5.  Właściwymi pytaniami są te, na które uzyskano 3-8 takich samych odpowiedzi. Jeżeli odpowiedzi  

     na pytania są bardzo podzielone i  niejasne, wówczas zostają one wycofane z ankiety. 

6.  Kiedy wszystkie pytania zostaną przeanalizowane, następuje ostateczny wybór pytań do programu.  

 

 

DZIAŁ V 

PRZEBIEG TELETURNIEJU 

 

 

1. Obie drużyny stoją naprzeciwko siebie. Prowadzący, przy jego własnym pulpicie, pomiędzy 

dwoma drużynami. Każdy zespół wyznacza tzw. „głowę rodziny”, która stoi najbliżej 

prowadzącego.  

2. Odpowiedzi na pytania ukazują się na skomputeryzowanej tablicy. Na każdą odpowiedź 

zostaje przydzielona odpowiednia liczba punktów, adekwatna do liczby osób, które udzieliły 

takiej samej odpowiedzi w ankiecie. Każdy punkt jest gromadzony w „banku” ukazującym się 

na tablicy świetlnej.  

3. Przed rozpoczęciem gry prowadzący rozmawia z „głową” rodziny, która przedstawia 

pozostałych członków, określając ich pokrewieństwo. Następnie zaprasza obydwie „głowy” 

rodzin do swojego pulpitu wyposażonego w dwa przyciski-brzęczki. Po wymianie uścisków 

dłoni „ głowy” rodzin proszone są o położenie jednej dłoni obok przycisku, a drugiej 

schowaniu za siebie.  

4. Prowadzący czyta pierwsze pytanie. W zależności od tego, która „głowa” szybciej naciśnie 

przycisk, ta ma możliwość udzielenia odpowiedzi jako pierwsza. Jeśli udzielona odpowiedź 

nie pokrywa się z odpowiedzią udzieloną przez największą liczbę ankietowanych, prowadzący 

daje szanse drugiej „ głowie”. Jeżeli udzieli ona odpowiedzi, która jest wyżej na tablicy (ma 

większą liczbę punktów), wtedy jej rodzina ma prawo udzielania dalszych odpowiedzi. 

Drużyna w takim wypadku może jednak zrezygnować z odpowiedzi i przekazać wygrane 

punkty drużynie przeciwnej.  Jeśli „głowy” rodzin udzielą odpowiedzi, które nie znajdują się 

na tablicy, prowadzący zaprasza następnych w kolejności członków rodzin. Jeżeli odpowiedź 

ukaże się na tablicy, punkty dodawane są do „banku” i prowadzący przechodzi do następnego 

członka rodziny. Sytuacja ta powtarza się, aż wszystkie odpowiedzi zostaną odsłonięte. 

Należy przy tym pamiętać, że zasada oddawania pytania drużynie przeciwnej jest aktualna 

podczas każdej odpowiedzi na pytania zadane przez prowadzącego.  Dobre odpowiedzi 

premiowane są odpowiednimi punktami z “banku”,  natomiast złe symbolem X na tablicy i 

dżwiękiem brzęczka nie ukaże się na tablic. Trzykrotnie zła odpowiedż oznacza, ze drużyna 

straciła „ szansę”. Istnieje także limit czasowy 3 sekundy, w czasie którego uczestnik 

powinien udzielić odpowiedzi. W wypadku przekroczenia limitu także rozlega się dźwięk 

brzęczka, co spowoduje utratę kolejnej „szansy”.  

5. Jeżeli drużyna straci trzy „szanse” przed odkryciem wszystkich odpowiedzi, wówczas pytanie 

przechodzi do drużyny przeciwnej. 

6. Grającej drużynie nie zezwala się na konsultowanie odpowiedzi miedzy sobą, natomiast 

przeciwnicy mogą to robić od momenty utraty drugiej „szansy” przez grających.  

7. „Głowa” drużyny przeciwnej uzyskuje prawo udzielania jednej odpowiedzi. Jeśli ukaże się 

ona na tablicy, punkty za to pytanie przechodzą do jej „banku” . W przeciwnym razie punkty 

pozostają u grających drużyny.  To kończy pierwszą rundę gry.  
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8. Następna runda rozpoczyna się od zaproszenia przez prowadzącego następnych osób z obu 

rodzin do swojego pulpitu i gra przebiega tak jak przedtem. Zwykle grane są w ten sposób trzy 

rundy.  

9. Na początku każdej rundy kolejny członek rodziny zaczyna grać przy pulpicie prowadzącego.  

Gra jest kontynuowana w taki sam sposób, z tym, że wszystkie odpowiedzi uzyskują 

podwojoną wartość punktową, a po pytaniu czwartym wartość ta jest potrajana. Gra trwa do 

momentu uzyskania przez jedną z rodzin łącznie 300 punktów, co oznacza, że pokonali 

przeciwników i uzyskali możliwość wzięcia udziału w finale kończącym grę.  

10. Prowadzący dziękuje pokonanej drużynie, która zabiera zgromadzone podczas gry pieniądze.  

11. „Głowa” zwycięskiej rodziny wskazuje dwóch członków swojej drużyny, którzy wezmą 

udział w finale ( faktycznie drużyny decydują o tym znacznie wcześniej, ponieważ powinni to 

być dwaj najbardziej błyskotliwi członkowie tej rodziny). Jeden z nich zostaje z prowadzącym 

w centralnym punkcie sceny, zaś drugi schodzi z niej, tak aby nie słyszeć odpowiedzi (osoba z 

ekipy produkcyjnej zakłada temu uczestnikowi słuchawki z grającą muzyką ). Pozostali 

członkowie rodziny pozostają na swoich miejscach.  

12. Gra finałowa polega na udzieleniu odpowiedzi na pięć pytań, za które można uzyskać 200 

albo więcej punktów.  

13. Celem gry dla tych dla tych dwóch członków rodziny jest osiągnięcie 200 punktów za podanie 

najbardziej popularnych odpowiedzi.   

14. Prowadzący czyta pięć pytań pierwszemu uczestnikowi, który musi na nie odpowiedzieć w 

ciągu 15 sekund. Jeżeli nie może znaleźć odpowiedzi, dozwolone jest przejście do następnego 

pytania. Jeżeli limit czasowy nie został wyczerpany, prowadzący może wrócić do 

opuszczonego pytania.  

15. Udzielona odpowiedzi ukazują się na tablicy wraz z liczbą punktów uzyskanych w ankiecie. 

Jeżeli odpowiedź udzielona przez gracza nie ukazuje się na tablicy, wynik równy jest 0 

punktów.  

16. Następnie pierwszy gracz wraca do swojej drużyny, a jego odpowiedzi znikają z tablicy.  

17. Drugi gracz wychodzi na scenę, a prowadzący informuje go liczbie punktów zdobytych przez 

jego partnera, a następnie czyta mu tych samych pięć pytań.   

18. Jeżeli odpowiedź udzielona przez drugiego gracza pokrywa się z odpowiedzią pierwszego, 

wówczas rozlega się dźwięk brzęczka i gracz musi dać inną odpowiedź.   

19. Ponieważ ta runda uważana jest za nieco trudniejszą trwa 20 sekund.  

20. Odpowiedzi i punkty są następnie odsłaniane na tablicy razem z tymi, które uzyskał pierwszy 

gracz. 

21.  Jeżeli suma punktów osiąga lub przekracza 200 punktów, rodzina wygrywa główną nagrodę 

25 tysięcy złotych, która jest dodana do pieniędzy wygranych wcześniej. 

22. Jeżeli drużyna nie zdobyła 200 punktów otrzymuje pieniądze zebrane w ciągu gry (liczba 

punktów mnożona jest przez 3). 

 

DZIAŁ VI 

 

KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI PRZEBIEGU TELETURNIEJU 

 

1. Kontrolę prawidłowości przebiegu Teleturnieju pod względem merytorycznym sprawuje 2-ch 

arbitrów, którzy rozstrzygają wątpliwości Uczestników zgodnie z Regulaminem.  

Arbitrami są osoby wskazane przez Wykonawcę i Producenta. 

2. Podczas nagrania Wykonawca działający na zlecenie Producenta może je przerwać w 

przypadku, gdy prowadzenie Teleturnieju zgodnie z niniejszym Regulaminem stanie się 

niemożliwe lub w znacznym stopniu utrudnione. Szczególnie sytuacja taka dotyczy zakłóceń 

technicznych, zagrożenia życia lub zdrowia osób obecnych w studiu, w którym prowadzone 

jest nagranie Teleturnieju oraz działań siły wyższej. 

3. W trakcie nagrania będą stosowane przerwy techniczne, konieczne  w celu poprawy 

charakteryzacji, zmiany zawartości pól na kole, zmiany ustawienia kamer lub w przypadku 

konieczności usunięcia usterek technicznych. 
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4. W przypadku ustania przyczyn przerwania nagrania, gra rozpoczyna się od momentu na 

którym została przerwana i jest kontynuowana zgodnie z jej przebiegiem.  

Postanowienie powyższe ma zastosowanie również w sytuacji konieczności przełożenia 

terminu i miejsca wznowienia nagrania. 

 

 

DZIAŁ VII 

NARUSZENIE ZASAD TELETURNIEJU 

 

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

Teleturnieju, Uczestnicy zostają wyeliminowani z udziału w Teleturnieju. 

2. W przypadku ujawnienia, że Uczestnicy nie spełnia przesłanek określonych w §2 ust. 2. 

Uczestnicy zostają wykluczeni z dalszego brania udziału w Teleturnieju, tracą prawo do 

uzbieranych kwot, zobowiązani są do niezwłocznego zwrotu nagrody odebranej, a nadto do 

zapłaty odszkodowania w wysokości dwukrotności otrzymanej lub dotychczas zdobytej 

nagrody. 

 

 

DZIAŁ VIII 

ZAŻALENIA 

 

1. Ewentualne wątpliwości Uczestników  dotyczące Regulaminu należy wyjaśnić przed 

rozpoczęciem nagrania Teleturnieju z przedstawicielem Producenta. 

2. 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 Teleturnieju  żadne odwołania ani  reklamacje nie będą 

rozpatrywane. 

3. Decyzja Producenta odnosząca się do zgłoszonego zażalenia jest ostateczna. 

 

DZIAŁ IX 

NAGRODY  I POSTĘPOWANIE  Z NIMI  ZWIĄZANE 

1. Po zakończeniu przez Uczestników  udziału w Teleturnieju zgodnie z Rozdziałem IV niniejszego 

Regulaminu, Uczestnicy  są zobowiązani do podpisania załącznika i 2  do Regulaminu oraz  

załącznika do protokołu dotyczący jego wygranej. 

2. Nagrodę Uczestników za udział w grze stanowi wartość zdobytych pieniędzy i/lub nagród 

rzeczowych oraz wszystkie dotychczas wygrane nagrody rzeczowe i pieniężne zdobyte w 

poszczególnych rundach. 

3. Wygrana pieniężna i rzeczowa jest opodatkowana. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za 

pobranie należnego podatku od nagród oraz wypełnienie innych obowiązków płatnika z tytułu 

nagród zgodnie z  obowiązującymi przepisami jest Telewizja Polska/Producent.  

4. O należny podatek może być pomniejszona nagroda pienieżna.Wygrana  zostanie wypłacona po 

potrąceniu należnego podatku dochodowego w wysokości zgodnie z obowiązującymi w Polsce 

przepisami prawa podatkowego. 

5. Nagroda pieniężna zostanie zrealizowana przez Producenta przelewem na rachunek uczestnika lub 

przekazem pocztowym na wskazany adres. Kwota nagrody określona na przelewie lub przekazie 

pocztowym, będzie kwotą pomniejszoną o należny podatek oraz o koszty przelewu lub przekazu, 

na co uczestnik wyraża zgodę podpisując załącznik nr 2 do Regulaminu.  

6. Nagrody rzeczowe Uczestnik odbierze osobiście z miejsca wskazanego przez Producenta. 
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7. Wygrana  pieniężna i/lub rzeczowa zostanie wypłacona/wydana uczestnikowi pod warunkiem 

wyemitowania przez nadawcę teleturnieju, w którym Uczestnik brał udział. Emisja teleturnieju 

jest warunkiem koniecznym do zaistnienia wypłaty wygranej pieniężnej i/lub rzeczowej i nie 

podlega możliwości składania reklamacji. 

DZIAŁ X 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Teleturnieju „FAMILIADA” jest jego 

Producent, czyli Telewizja Polska S.A. z siedzibą przy ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa. 

2. Dane osobowe Uczestników teleturnieju „FAMILIADA” przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. a 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: Rozporządzenie, tj. zgody Uczestników udzielonej na 

formularzu castingowym w celu wzięcia udziału w Teleturnieju, począwszy od eliminacji, 

poprzez udział w nagraniach, a skończywszy na odbiorze ewentualnych nagród. 

3. Dane osobowe zgromadzone w celu przeprowadzenia Teleturnieju przetwarzane są zgodnie z 

wymogami Rozporządzenia, a także obowiązujących przepisów krajowych oraz traktowane są 

jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywana na serwerze 

zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym.  

4. Dane osobowe, osób które nie zostały zakwalifikowane do poszczególnych etapów eliminiacji 

niszczone są po zakończeniu całego procesu eliminacji do Teleturnieju. 

5. Dane osobowe Uczestników, którzy otrzymają nagrody, przechowywane będą w okresie 

koniecznym na wydanie nagród oraz w okresie wymaganym przepisami z zakresu 

rachunkowości. 

6. Niezależnie od zapisów ust. 5 dane wszystkich Uczestników Teleturnieju (włącznie z tymi bez 

prawa do nagrody) przechowywane będą zgodnie z prawnie uzasadnionymi interesami 

administratora wynikającymi z emisji Teleturnieju. 

7. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie. Realizacja powyższych 

uprawnień możliwa jest po uprzednim kontakcie pod adresem rodo@tvp.pl, a także pocztą 

tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z 

dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych/FAMILIADA”. 

8. Telewizja Polska S.A., będąc Producentem Teleturnieju, informuje, iż dane osobowe 

Uczestników, którzy biorą udział w nagraniach Teleturnieju, przetwarzane są w oparciu o art. 2 

ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, a Uczestnicy Teleturnieju, 

których dane zostały upublicznione na wizji nie będą mogli zrealizować wszystkich uprawnień 

wynikających z Rozporządzenia. 

9. Uczestnicy posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy 

Rozporządzenia.  

10. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się mailowo, pod adresem 

rodo@tvp.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 

17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”. 

11. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne. Konsekwencją ich niepodania 

będzie brak możliowści wzięcia udziału w Teleturnieju. 
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12. Dane osobowe uczestników nie będą poddawane profilowaniu. Telewizja Polska S.A. nie będzie 

przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane 

osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz 

będą powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie spółce ASTRO S.A. – 

będącej Wykonawcą Teleturnieju w celu jego całościowej organizacji. 

 

DZIAŁ XI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie wątpliwości interpretacyjne powstałe w trakcie postępowania eliminacyjnego oraz 

Teleturnieju rozstrzyga Producent i jego decyzja jest ostateczna i wiążąca. 

2. Uczestnicy odpowiadają za wszelkie szkody spowodowane przez siebie podczas nagrania 

Teleturnieju. 

3. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu nie później jednak niż przed rozpoczęciem 

nagrania, o czym Uczestnik zostanie powiadomiony. 

5. Nieodłączną częścią niniejszego Regulaminu są Oświadczenia, które stanowią załącznik numer 1 i 

załącznik numer 2. 

6.  Podpisanie Regulaminu oraz Oświadczeń, o którym mowa wyżej jest równoznaczne z zawarciem 

umowy o uczestnictwo w Teleturnieju na zasadach określonych w Regulaminie. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU  

TELETURNIEJU „FAMILIADA” 

 

Oświadczenie 

 

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

oświadczenia ! 

 

 

Ja, niżej podpisany/a (imię i 

nazwisko)…………………………………………………….………………….., 

 

zamieszkały/a w kod pocztowy ………, miejscowość……………………………..Nr 

dowodu……………...  

 

przy ulicy ……………………………….nr domu ..…., nr mieszkania.…..,  

PESEL………………………  

nr telefonu  

 

W związku z moim uczestnictwem w nagraniu Teleturnieju „FAMILIADA” przyjmuję do 

wiadomości i zobowiązuję się przestrzegać niżej wymienionych warunków oraz oświadczam: 

 

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

Uczestniczyłem/am wcześniej w teleturnieju „FAMILIADA w roku …… 

2. Nie uczestniczyłem/am wcześniej w żadnym innym konkursie telewizyjnym / 

Uczestniczyłem/am wcześniej w następujących konkursach telewizyjnych (niepotrzebne 

skreślić)  

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

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

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

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

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

wobec tych osób, tj. małżonkiem, osobą pozostającą w konkubinacie, wstępnym, zstępnym, 

rodzeństwem, powinowatym do drugiego stopnia, osobą pozostającą w stosunku 

przysposobienia ani jej małżonkiem.  

4. Jeśli powyższe ulegnie zmianie, niezwłocznie zawiadomię o tym Producenta 

5. Z uwagi na prawa i interesy pozostałych Uczestników uczestniczących w nagraniu 

Teleturnieju wyrażam nieodwołalną zgodę na emisję audycji nagranej z moim udziałem. 

6. Przyjmuję do wiadomości, iż zgłoszenie przeze mnie reklamacji co do wyniku lub przebiegu 

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

to decyzja należy do wyłącznego uznania Producenta. 

7. Przyjmuję do wiadomości, że nadawanie lub inna forma eksploatacji audycji, w której mogę 

wystąpić, nie będą uprawniać mnie do otrzymywania dodatkowych nagród, pieniędzy lub 

prezentów. 

8. 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 
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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, promocji audycji przez Producenta lub Fremantle Polska – właściciela praw do 

formatu do Teleturnieju. 

9. 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 mojego występu w audycji. 

10. 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. 

11. Oświadczam, że zostałem/am zapoznany/a z Regulamin Teleturnieju, przyjmuję do 

wiadomości i zobowiązuje się go przestrzegać, a także nie podważać decyzji osoby 

prowadzącej Teleturniej. 

12. 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. 

13. Zobowiązuję się przestrzegać przepisów BHP oraz słuchać wskazówek i wypełniać 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. 

14. 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. 

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

odprowadzenie przez Producenta  od nagród należnego podatku dochodowego w wysokości 

zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego, z uwzględnieniem § 

9ust.5 niniejszego Regulaminu. 

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

w punktach 1-15 niniejszego oświadczenia, może spowodować wykluczenie mnie z 

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

występowania przeciwko mnie z roszczeniami. 

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

przekazane do Producenta są prawdziwe i dokładne. 

 

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

 

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

 

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

 

Podpis......................      Data.............. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 2 DO REGULAMINU  

TELETURNIEJU „FAMILIADA” 

 

                              F A M I L I A D A 

 
                           DATA I MIEJSCE ELIMINACJI………………………………………. 

 

GŁOWA RODZINY 

 
 
NAZWISKO:…………………………………………….. IMIĘ:…………………………….. 

 

 

DATA I MIEJSCE URODZENIA:…………………………………………………………….. 

 

 

ADRES: ULICA………………………………………NR DOMU/MIESZK………………. 

 

 

KOD POCZT.:…………………………..MIEJSCOWOŚĆ:……………………………........... 

 

 

WOJEWÓDZTWO:………………………………….TEL. KOMÓRKOWY: 

 

………………………………………………….,        NIP :     _ _ _ - _ _ _ - _ _ - _ _  

 

 

STAN CYWILNY:……………………….. WYKSZTAŁCENIE:……………………………. 

 

 

ZAWÓD WYKONYWANY:…………………………………………………………………... 

 

 

MIEJSCE PRACY:……………………………………………………………………………... 

 

 

NR. PESEL:…………………..,  NR DOWODU…………………… 

 

 

ZAINTERESOWANIA:………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

NR.  KONTA :…………………………………………………………………… 
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 PODPIS………………………………. 
 

 

 

                              F A M I L I A D A 

 
                           DATA I MIEJSCE ELIMINACJI………………………………………. 

 

UCZESTNIK 

 
 
NAZWISKO:…………………………………………….. IMIĘ:…………………………….. 

 

 

DATA I MIEJSCE URODZENIA:…………………………………………………………….. 

 

 

ADRES: ULICA………………………………………NR DOMU/MIESZK………………. 

 

 

KOD POCZT.:…………………………..MIEJSCOWOŚĆ:……………………………........... 

 

 

WOJEWÓDZTWO:………………………………….TEL. KOMÓRKOWY: 

 

………………………………………………….,        NIP :     _ _ _ - _ _ _ - _ _ - _ _  

 

 

STAN CYWILNY:……………………….. WYKSZTAŁCENIE:……………………………. 

 

 

ZAWÓD WYKONYWANY:…………………………………………………………………... 

 

 

MIEJSCE PRACY:……………………………………………………………………………... 

 

 

NR. PESEL:…………………..,  NR DOWODU…………………… 

 

 

ZAINTERESOWANIA:………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
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 PODPIS…………………………… 
 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie 
w powyższym formularzu przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 
00-999 Warszawa w celu wzięcia przeze mnie udziału w Teleturnieju “FAMILIADA”. 
Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych 
osobowych Uczestników Teleturnieju ujętych w Dziale X REGULAMINU TELETURNIEJU 
„FAMILIADA”, udostępnionego mi do wglądu przez Producenta i Wykonawcę Teleturnieju. 

 

 

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

Data i podpis Uczestnika 


