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Jak to Trzcianki nie znam, kiedy znam. 
Miejski teleturniej w rocznicę powrotu Trzcianki do Macierzy 

 
Regulamin teleturnieju 

 
 

I. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA, MIEJSCE  
 
1. Teleturniej jest organizowany przez Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w 
Trzciance, z siedzibą w Trzciance przy ul. Żeromskiego 7, zwane dalej „Organizatorem”.  

 

2. Teleturniej, zwany dalej „Teleturniejem”, jest prowadzony pod nazwą „Jak to Trzcianki nie znam, 
kiedy znam. Miejski teleturniej w rocznicę powrotu Trzcianki do Macierzy”. 
 
3. Teleturniej  zostanie przeprowadzony 27 stycznia 2022 r. w godzinach od 17.00 do 18.00 w 
siedzibie Organizatora i będzie transmitowany przez Trzcianecką Telewizję Lokalną.  
 
4. Partnerem Organizatora jest Telewizja Lokalna Trzcianka. 
 

  
II. UCZESTNICY  
 
1. Uczestnikami Teleturnieju są trzy trzyosobowe drużyny: Rady Miejskiej Trzcianki, Urzędu 
Miejskiego Trzcianki, mieszkańców Trzcianki. 

 

2. Drużyny Rady Miejskiej Trzcianki i Urzędu Miejskiego Trzcianki ustalają swoje składy według 
własnych zasad i podają składy drużyn do wiadomości Organizatora w formie elektronicznej lub 
papierowej najpóźniej 26 stycznia 2022 r. do godziny 15.00. 

 

3. Skład drużyny mieszkańców Trzcianki ustala Organizator na podstawie odrębnego regulaminu, 
który zostanie opublikowany na stronie internetowej Organizatora 7 stycznia 2022 r. do godziny 
15.00. 

 

4. W Teleturnieju nie mogą uczestniczyć przedstawiciele Organizatora, członkowie ich rodzin, 
partnerzy i współpracownicy.  
 

  
III. PRZEBIEG TELETURNIEJU  
 
1. Przedmiotem pytań oraz innych zadań teleturniejowych jest wiedza ogólna o Trzciance i jej 
mieszkańcach (w granicach Miasta i Gminy Trzcianka) – w przeszłości i obecnie.  

 

2. Teleturniej zostanie przeprowadzony w trzech etapach: 

 w etapie pierwszym każda z drużyn odpowiada na trzy wylosowane pytania 

 w etapie drugim każda z drużyn wykonuje trzy zadania polegające na rozpoznawaniu 
przedmiotów, rozwiązywaniu gier słownych, układaniu puzzli 

 w etapie trzecim prowadzący Teleturniej odczytuje serię krótkich pytań, na które odpowiada 
(i zbiera punkty) ta drużyna, która najszybciej zgłosi się do odpowiedzi.  
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3. Przed przystąpieniem do rozgrywki teleturniejowej przedstawiciele każdej z drużyn wylosują swoje 
numery, od I do III, w kolejności których będą odpowiadać na pytania i rozwiązywać zadania. 

 

4. Czas odpowiedzi na pytania w etapie pierwszym to 30 sekund, w etapie trzecim – niezwłocznie. 
Czas na rozwiązanie zadań w etapie drugim to 1 minuta. 

 

5. Pytania etapu pierwszego w zależności od stopnia złożoności są punktowane od 1 do 7 – 1 punkt za 
każdą prawidłową odpowiedź. W etapach drugim i trzecim za każde prawidłowo rozwiązane zadanie i 
odpowiedź można otrzymać 1 punkt. Błędne odpowiedzi nie mają wpływu na punktację. 

 

6. Teleturniej poprowadzi wskazany przez Organizatora prowadzący, który będzie odczytywał 
pytania, oceniał odpowiedzi i podawał liczbę zdobytych punktów. 

 

 
IV. JURY, WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY, OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WRĘCZENIE NAGRÓD  
 
1. Nad prawidłowym przebiegiem Teleturnieju czuwa powołane przez Organizatora jury w składzie:  

 Paweł Krajewski, historyk, MZN 

 Józef Olejniczak, historyk, MZN. 

 

2. Decyzje jury są ostateczne. 

 

3. O kolejności miejsc zadecyduje liczba zdobytych punktów. Zwycięzcą zostanie ta drużyna, która 
uzyska największą liczbę punktów – punkty zdobyte w kolejnych trzech etapach Teleturnieju sumuje 
się.  

 

4. W razie uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub trzy drużyny, zwycięzca zostanie 
wyłoniony w dodatkowej serii pytań.  

 

5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 27 stycznia 2022 r. o godz. 18.00 w siedzibie 
Organizatora. 

  

 
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 
1. Regulamin Teleturnieju znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
internetowej www.mzntrzcianka.pl (w zakładce „Aktualności” w ogłoszeniu o Teleturnieju). 

 

2. Wszelkie pytania i uwagi w sprawie Teleturnieju można kierować na adres e-mail: 
mzntrzcianka@wp.pl.    

 

3. Zgłoszenie udziału w jednej z trzech drużyn teleturniejowych jest równoznaczne z akceptacją 
postanowień niniejszego regulaminu. Naruszenie tych postanowień spowoduje wykluczenie z 
uczestnictwa w Teleturnieju. 

 

5. Zgłoszenie udziału w jednej z trzech drużyn teleturniejowych jest równoznaczne z wyrażeniem 
zgody przez uczestników na przetwarzanie ich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do 
przeprowadzenia Teleturnieju, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (DzU z 2015, poz. 2135, z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest 
Organizator. 

http://www.mzntrzcianka.pl/
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