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REGULAMIN TELETURNIEJU  
„JA TO WIEM!” 

 
1. Postanowienia ogólne  
1.1. Katarzyna Gajowska, Monika Ciesielska oraz Mateusz Balcerek są Producentami audycji 
Internetowej (dalej Producent) w formie teleturnieju pod nazwą „Ja to wiem!” (dalej 
„Programu” i/lub „Teleturnieju”) 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 1 kwietnia 2014r. do odwołania. 
1.3. Realizacja, czyli nagranie Teleturnieju, odbywa się w miejscach i terminach 
wyznaczonych przez Producenta. 
1.4. Organizatorem teleturnieju jest Wrocławski Klub ANIMA. 
1.5. Nagrodą w Teleturnieju jest wygrana pieniężna lub nagroda rzeczowa ogłoszona podczas 
nagrań teleturnieju. 
1.6. Podmiotem odpowiedzialnym za przedstawienie do podpisu i nadzór nad wypełnianiem 
przez Laureata oświadczenia będącego podstawą wypłaty nagrody jest Wrocławski Klub 
ANIMA. 
1.7. Nadawcą Teleturnieju jest platforma internetowa: YouTube.com. (dalej „Nadawca”). 
 
2. Uczestnicy  
2.1. W Teleturnieju biorą udział duety (drużyny dwuosobowe) złożone z uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
2.2. W Teleturnieju mogą wziąć udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, 
posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoby niepełnoletnie za zgodą 
prawnych opiekunów/rodziców, mieszkające na terenie Polski oraz spełniające wszystkie 
postanowienia i warunki wynikające z regulaminu Teleturnieju oraz przeszły pomyślnie etap 
kwalifikacyjny. 
2.3. W Teleturnieju nie mogą brać udziału osoby spokrewnione albo spowinowacone                 
z Producentem.  
2.4. W przypadku Uczestnika przystąpienie do Teleturnieju oznacza, że zapoznał się on              
z Regulaminem Teleturnieju, akceptuje jego postanowienia i zezwala na wykorzystywanie 
swoich danych osobowych, głosu, wizerunku, wypowiedzi. 
2.5. 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 gestów powszechnie uznawanych za obraźliwe.  
2.6. Uczestnik w czasie występu w Teleturnieju nie może reklamować towarów, usług,  
podmiotów, a także podejmować jakichkolwiek działań kryptoreklamowych.  
2.7. Nie będzie dopuszczona do nagrania osoba pod wpływem alkoholu, środków 
odurzających lub zachowująca się w sposób nielicujący z zasadami obowiązującymi w studio 
telewizyjnym. Decyzję o niedopuszczeniu do nagrania osoby podejmuje arbitralnie 
Producent.  
2.8. Uczestnik na każdy z etapów zobowiązuje się dojechać na własny koszt; Organizator nie 
ponosi żadnych kosztów dojazdu lub ewentualnego noclegu.  
 
3. Etapy 

3.1. Zgłoszenie 
1. Do Teleturnieju Uczestnicy mogą zgłosić się poprzez formularz online lub poprzez swoją 
Szkołę, która w takim wypadku zobowiązana jest: 
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a) zapoznać się z Regulaminem Teleturnieju, umieszczonym na stronie internetowej 
Producenta. 

b) wysłać zgłoszenie na adres mailowy: jatowiem.wroclaw@gmail.com (w temacie 
wiadomości: „Zgłoszenie” lub faksem na numer: (71) 351-12-70.  

2. Ostateczny termin wysyłania zgłoszeń to 21 maja 2014r w przypadku zgłoszeń szkół oraz 
24 maja 2014r. w przypadku zgłoszeń indywidualnych. 
3.2. Etap 1 - Eliminacje 
Eliminacje odbywają się w formie testu online (dla uczestników indywidualnych) lub w 
wersji papierowych lub elektronicznej (Szkoła ma prawo wybrać samodzielnie), które 
przeprowadza się na podstawie wewnątrzszkolnych ustaleń po otrzymaniu drogą mailową 
pliku z egzaminem z zastrzeżeniem: 

a) Eliminacje muszą trwać dokładnie tyle czasu, ile przewiduje informacja dołączona do 
pliku egzaminu, 

b) Uczestnicy muszą rozwiązać test w pełni samodzielnie (bez żadnych konsultacji),  
c) Nie wolno używać żadnych urządzeń elektronicznych, słowników, podręczników. 

Podczas trwania testu na ławce dozwolony jest wyłącznie długopis z czarnym lub 
niebieskim atramentem.  

d) Wyniki wg klucza odpowiedzi oraz zasad punktacji muszą zostać przesłane na 
odpowiedni adres maksymalnie do 48h po zakończeniu testu wraz z podpisaną 
klauzulą o poufności, a także potwierdzeniem poprawnego przeprowadzenia testu. 

e) Maksymalnie 20 najlepszych par zostanie wybranych do telefonicznej rozmowy 
kwalifikacyjnej dotyczącej wiedzy, a także mającej na celu sprawdzenie osobowości 
Uczestników. Ponadto, będą oni musieli podpisać oświadczenia (wzór na stronie 5). 

3.3. Nagranie 
a)  Kandydaci, którzy przejdą rozmowę kwalifikacyjną, zostaną zaproszeni na nagrania 

studyjne, o czym Szkoły zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo.  
b)  Nagranie Teleturnieju odbywa się w miejscu i czasie wskazanym przez Producenta. 
c)  Producent arbitralnie decyduje o udziale w grze Uczestnika.  

3.4. Lista rezerwowa 
a)  Spośród kandydatów na Uczestników, którzy uzyskali bardzo dobre, lecz nie najlepsze 

wyniki, Producent wybierze osoby do listy rezerwowej. 
b)  Przed rozpoczęciem nagrania w czasie wskazanym przez Producenta każdy Uczestnik 

jest zobowiązany pisemnie oświadczyć, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem             
i akceptuje bez zastrzeżeń wszystkie jego postanowienia. 

c) W przypadku potrzeby obecności Uczestnika z listy rezerwowej w teleturnieju, zostanie 
on poinformowany o tym fakcie max. do 24h przed nagraniem. 

  
4.  Etapy gry 
4.1. Uczestnicy 
Uczestnicy Teleturnieju „Ja to wiem!” grają w duetach składających się dwóch osób w wieku 
gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym. W Teleturnieju grają tylko drużyny, którym uda się 
przejść etap I na zasadach określonych w Regulaminie; nikt inny nie bierze udziału w grze. 
Gra w studio składa się z 2 rund (opisanych w punkcie 4.4.). 
4.2. Proces wyboru duetów 
a)  Kolejność wyznaczania par do gry zależy wyłącznie od uznania Producenta.  Duety 
zostaną poinformowane, które z nich mają przystąpić do gry max. 10 dni przed nagraniami. 
Jest to arbitralna decyzja Producenta. 
b)  Uczestnicy, dla których zabraknie miejsca w danym programie, mogą zostać zaproszeni do 
udziału w następnym nagraniu, ale ich udział w Programie nie jest zagwarantowany. Brak 
miejsca w Programie nie może być powodem protestu oczekujących duetów.  
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4.3. Opis gry 
W teleturnieju „Ja to wiem!” bierze udział 5 par, zwanych duetami; każdy duet składa się ze 
spokrewnionych lub zaprzyjaźnionych zawodników. Ich zadaniem jest udzielać odpowiedzi 
na zadane pytania. W zależności od rundy programu, Zawodnicy odpowiadają albo 
pojedynczo, bez konsultacji z partnerem z duetu, lub wspólnie (po naradzie).  

PYTANIA 
Pytania są trzech rodzajów: 
1. Pytanie „otwarte”. Jest to pytanie, w którym odpowiedzi poprawnych może być 

wiele (składają się na listę, odpowiadającą zadanemu kryterium odpowiedzi). 
Zawodnicy po kolei muszą eliminować wszelkie odpowiedzi aż do momentu, gdy 
pozostanie tylko niepoprawna odpowiedź.  

2. Pytania typu „a,b,c,d”, gdzie tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 
PUNKTACJA 
1. W 1. rundzie liczy się tylko i wyłącznie czas oraz poprawność odpowiedzi.  
2. W 2. rundzie wybrana drużyna gra odpowiadając na kolejne z 10 pytań do 

wygranej. Drużyna ma prawo wybrać samodzielnie kolejność kategorii pytań, 
które są wyświetlone na tablicy w momencie rozpoczęcia rozgrywki. 

4.4. Przebieg gry  
Po skierowaniu Uczestników na plan telewizyjny przez członka ekipy produkcyjnej, 5 duetów 
ustawia się kolejno przy swoich pulpitach i rozpoczyna się gra.  

RUNDA 1. 
W rundzie pierwszej każda z drużyn ma za zadanie odpowiedzieć prawidłowo na 
pytanie w jak najszybszym czasie.  
Tylko ta, co odpowie najszybciej, zagra w rundzie drugiej.  
RUNDA 2.  
Prowadzący wraz z duetem wybranym do kolejnego etapu przechodzą do miejsca 
rozgrywki. na ekranie będą wyświetlać się pytania oraz „jockery” – 50:50 (2 z 4 
odpowiedzi znikają) oraz rozmowa z wybraną osobą na widowni. Zadaniem finalistów 
będzie odpowiedzenie na 10 pytań typu „a,b,c,d” lub otwartych opisanych powyżej. 
Po błędnej odpowiedzi odbywa się kolejna runda 1., a poprzednia drużyna nie ma 
prawa brać ponownie udziału w rywalizacji. W przypadku wygranej, Zwycięzcy 
otrzymują czek na 200zł do podziału. Odcinki będą transmitowane we wrześniowe 
soboty o stałej godzinie poprzez platformę internetową: Ustream.com. 
ODCINEK SPECJALNY 
Czwarty – ostatni odcinek pilotażowy, w którym do wygrania są najbardziej 
wartościowe nagrody. Najlepsze duety z finałów będą miały szansę ponownie zagrać 
w rundzie 1. oraz 2., natomiast już samodzielnie odpowiadając na wszystkie pytania. 
Runda 1. pozostaje bez zmian, natomiast do kolejnej rundy dostaje się trzech 
najlepszy graczy i na zmianę, każdy po kolei, odpowiada na zadane pytania. Każdy 
ma 3 “linie życia”, co oznacza że trzy razy ma prawo się pomylić. Wygrywa ten, który 
zajdzie najdalej. Na tym etapie pytania są otwarte i zamknięte. 

4.5. Zmiana pytania 
Może dojść do sytuacji, że z przyczyn niezależnych od Producenta, konieczna okaże się 
wymiana zestawu pytań lub pojedynczego pytania. W takiej sytuacji Producent ma prawo        
w każdym momencie gry wymienić pytanie na pytanie zastępcze.  
4.6. Koniec gry 
Gra duetu  kończy się jednym z trzech możliwych przypadków.  

a) W pierwszym przypadku gra kończy się, gdy duet błędnie odpowie na jakiekolwiek 
pytanie z rundy drugiej. 
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b) Drugi przypadek zakończenia rozgrywki zachodzi wtedy, gdy duet dotrze do kwoty 
gwarantowanej i zakończy grę biorąc ze sobą tylko sumę gwarantowaną. 

c) Trzecia możliwość, duet złamie jakiekolwiek zasady Programu lub będzie 
zachowywać się niestosownie do miejsca, jakim jest studio TV. 

4.7. Zachowanie Uczestników podczas gry 
a)  Uczestnicy biorą udział w Teleturnieju jako Drużyna dwuosobowa – duet. Uczestnicy 

gry przy pulpicie mogą ze sobą wymieniać poglądy na temat pytania. Jakakolwiek 
pomoc ze strony publiczności jest niedopuszczalna. Partnerzy muszą rozmawiać ze 
sobą pełnym głosem.  

b)  Jeśli Producent podejrzewa, że chociażby jeden z Uczestników otrzymał jakąkolwiek 
pomoc z zewnątrz, np. podpowiedź ze strony publiczności, to niezależnie od tego, czy 
duet wygrał jakieś pieniądze, zostanie przeprowadzone pełne dochodzenie, a wypłata 
„wygranej pieniężnej” zostanie wstrzymana. „Wygrana pieniężna” zostanie 
wypłacona tylko wtedy, jeśli dochodzenie ustali, że Uczestnik przestrzegał niniejszego 
regulaminu.  

 
5. Realizacja wygranych 
5.1. Wygraną pieniężną może otrzymać jedynie duet, który otrzymał czek na nagrodę. 
Każdemu z członków duetu zostanie wypłacone  po 50 % wygranej. 
5.2. Wygrana pieniężna jest opodatkowana. Zostanie ona wypłacona Uczestnikowi 
nagrodzonemu (Laureatowi) po potrąceniu należnego podatku dochodowego w wysokości 
zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego.  
5.3. Laureaci - uczestnicy duetu wskażą w Oświadczeniu, o którym mowa w pkt.3.1. 
niniejszego Regulaminu rachunek bankowy, na który w terminie do 30 dni od daty emisji 
odcinka Teleturnieju, w której brali udział Uczestnicy , ma zostać przekazana wygrana. 
5.4.  Nagrodę rzeczową może otrzymać jedynie duet, który otrzymał czek na nagrodę.  
5.5. Jeśli Producent poweźmie przekonanie, że w którymkolwiek momencie udziału                  
w Teleturnieju Uczestnicy naruszyli Regulamin Teleturnieju lub dokonali jakiegokolwiek 
oszustwa, duet zostanie pozbawiony prawa do wygranej, a Producent może według swojego 
wyłącznego uznania wstrzymać wypłatę lub zażądać zwrotu wygranej (jeśli została 
wypłacona). 
5.6. Wygrana pieniężna zostanie wypłacona Uczestnikom tylko pod warunkiem 
wyemitowania przez nadawcę odcinka, w którym brali udział. Emisja gry jest warunkiem 
koniecznym do zaistnienia wypłaty nagrody i nie podlega możliwości składania reklamacji 
6. Postanowienia końcowe  
6.1. Producentowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, a także przerwania, 
zawieszenia lub zmiany terminu realizacji, czyli nagrania Teleturnieju z ważnych powodów.  
6.2. Producent nie ponosi odpowiedzialności m.in. za: 

a) szkody powstałe na skutek wykonania nieprawidłowego zgłoszenia do Teleturnieju,  
b) 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. 

6.3. Zgadzam się również, iż do momentu emisji odcinka – pytania, wysokość wygranej lub 
wszelkie inne informacje o danym odcinku są ściśle poufne i nie wolno przekazywać żadnych 
szczegółów dotyczących Programu osobom trzecim.  
6.4. Informacja o niezastosowaniu się do pktu 6.3. automatycznie anuluję wypłatę/wydanie 
nagrody.  
6.5. W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań związanych z regulaminem lub wzięciem 
udziału w Programie, prosimy o kontakt mailowy: jatowiem.wroclaw@gmail.com lub 
telefoniczny: +48 664 761 994.  
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Wrocław , dn. ............................ 
 

OŚWIADCZENIE 
 
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. 
Poniższe dane osobowe podałem(am) dobrowolnie.  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz rozpowszechnianie podanych przeze mnie 
danych osobowych przez Producenta oraz Nadawcę w celu zrealizowania nagrania i 
emisji Teleturnieju „Ja to wiem!”. 

 
Imię i nazwisko Uczestnika 

 
………………………………………… 

 
Adres zameldowania 

 
………………………………………… 
 
………………………………………… 

 
Numer PESEL/nr dowodu osobistego 

 
………………………………………… 

  
 

………………………………………… 
Podpis Uczestnika 

  
 

W PRZYPADKU OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ (wypełnia Rodzic/Opiekun prawny) 
 

Imię i nazwisko rodzica 
 
………………………………………… 

 
Adres zameldowania 

 
………………………………………… 
 
………………………………………… 

 
Nr dowodu osobistego 

 
………………………………………… 

 
Nr telefonu kontaktowego 

 
………………………………………… 

  
 

………………………………………… 
Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego 

 


