
REGULAMIN FINAŁU OGÓLNOPOLSKA LIGA PUBQUIZ 2019/2020 

 

1. DEFINICJE 

Organizatorem Finału Ogólnopolskiej Ligi PubQuiz 2019/2020 jest firma New 

Entertainment. 

 

Uczestnik Ligi PubQuiz – osoba, która opłaciła wpisowe do gry podczas rejestracji 

do Ligi PubQuiz. 

 

Rozgrywka finałowa – quiz przeniesiony z powodu epidemii koronawirusa z dnia 13 

czerwca 2020 roku, który zostaje rozegrany 19 września 2020 roku w 11 lokalach w 6 

miastach w Polsce. 

 

Lokal to miejsce, w którym 19 września 2020 spotykają się uczestnicy Ligi PubQuiz, 

aby rozegrać finałową rozgrywkę. 

 

Finał to rozgrywka odbywającą się jednocześnie w 11 lokalach.  

 

2. Każda z drużyn została przydzielona do danego miasta, w którym rozegra finałową 

rozgrywkę. Decyzja w tej sprawie została podjęta na podstawie wypełnionego 

formularza przez kapitanów drużyn.  

Przydział danej drużyny do konkretnego lokalu będzie odbywał się na podstawie 

miejsca zajmowanego w tabeli ogólnopolskiej w sezonie 2019/2020, tj. średniej 

zdobytych punktów od 24.11.2019 do 12.03.2020 r. Decyzja zapadnie po wypełnieniu 

przez drużyny formularza wyboru lokalu. W przypadku braku odpowiedzi do 

6.09.2020 r. Organizator zastrzega sobie możliwość losowego przydzielenie drużyny 

do lokalu.  

 

3. Finał odbędzie się 19 września 2020 r. w 6 miastach i w 11 lokalach. Dokładny 

podział na lokalizacje: 

Gdańsk: Cybermachina Gdańsk oraz Green Club Gdańsk 

 

Kraków: B4 – Bracka 4 oraz Prominent  

 

Łódź: Klubopiwiarnia  

 

Poznań: Hades oraz Cooliozum  

 

Warszawa Klub no.22 oraz Qufel Beer Park 
 

Wrocław: Pinta oraz Lewitacja  

 



4. Finał rozpoczyna się o godzinie 11, jednakże wszyscy uczestnicy zobowiązani są do 

przybycia co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem Finału, by przejść proces 

rejestracji.  

 

5. Przydzielenie miejsca przy stoliku w danym lokalu odbędzie się na podstawie 

losowania numeru stołu podczas rejestracji drużyny. 

 

6. Każda z drużyn otrzyma pakiet startowy. Koperty mogą zostać otwarte na wyraźny 

sygnał Prowadzącego rozgrywkę finałową. Otwarcie którejkolwiek z kopert przed 

czasem spowoduje dyskwalifikację drużyny. 

 

7. Tożsamość drużyny zostaje potwierdzona na podstawie weryfikacji tożsamości 

kapitana, która musi być potwierdzona poprzez okazanie dowodu tożsamości ze 

zdjęciem (dowód osobisty, paszport, legitymacja studencka, prawo jazdy). Drużyna, w 

której kapitan nie będzie posiadać dowodu tożsamości ze zdjęciem, nie będzie mogła 

wziąć udziału w Finale.  

 

8. W przypadku nieobecności któregoś z członków Drużyny na Finale, może on zostać 

zastąpiony przez osobę trzecią niebędącą Uczestnikiem konkursu. 

 

9. Do dnia 11 września 2020 roku możliwa jest zmiana kapitana drużyny i zastąpienie go 

przez innego uczestnika. W takim przypadku konieczne jest przesłanie takiej 

informacji mailowa na adres liga@pubquiz.pl, najpóźniej do 11 września 2020.  

 

10. Do dnia 11 września 2020 można dopisać osobę do drużyny, zgodnie z 

maksymalnymi liczbami osób w jednej drużynie uwzględnionymi w punkcie 12. 

Zgłoszenie należy przesłać na adres mailowy liga@pubquiz.pl do 11 września 2020. 

Dopisanie nowych osób wiąże się z wniesieniem opłaty wpisowej w dniu wydarzenia. 

 

11. Liczba osób w drużynie musi być tożsama z kartą rejestracyjną. 

 

12. W Finale Ligi PubQuiz 2019/2020 daną drużynę może reprezentować maksymalnie 

10 członków w Kategorii „Open” i 6 członków w Kategorii „Szóstek”. 

 

13. Uczestnik, który będzie chciał dołączyć do swojej drużyny w trakcie finału Ligi 

będzie mógł to zrobić dopiero po zakończeniu danej rundy, która właśnie będzie 

prowadzona. Osoba ta nie może kontaktować się z członkami swojej drużyny i musi 

oczekiwać na możliwość dołączenia do rywalizacji po uprzednim zgłoszeniu swojej 

obecności Organizatorowi.  

 

14. We wszystkich sprawach Drużynę może reprezentować tylko kapitan. 

 

15. Podczas trwania rund uczestnicy nie mogą przemieszczać się po sali. 
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16. W przypadku udowodnienia stosowania zakazanych metod pozyskiwania odpowiedzi 

przez drużynę, zostaje ona zdyskwalifikowana.  

Do takich metod należą m.in.: używanie telefonów komórkowych, smartwatchy, 

smartbandów, słuchawek, lornetek, pomocy naukowych typu encyklopedie, słowniki, 

itp. 

 

17. Każdy z tych przedmiotów (lub innych uznanych za Prowadzącego za zakazane) 

zostaje umieszczona w workach strunowych i złożona w jednym miejscu na stole 

drużyny. 

 

18. Wszelkie materiały do przeprowadzenie finału zostaną zapewnione przez 

organizatora. Uczestnicy Quizu finałowego nie mogą korzystać z własnych 

materiałów (m.in. długopisów, notatników) bez konsultacji z organizatorami.  

 

19. Quiz finałowy będzie składał się z czterech rund po trzy kategorie. W skład każdej 

kategorii będzie wchodziło pięć pytań.  Po każdej rundzie prezentowane będą 

odpowiedzi. Drużyny oddają kartę osobie funkcyjnej, która sprawdzi odpowiedzi 

podczas przerwy między kategoriami. Punktacja drużyn po podliczeniu będzie 

prezentowana wszystkim uczestnikom, a następnie prowadzący będzie przechodził do 

kolejnej rundy. 

 

20. Wyniki regionalne będą wyświetlane w danym lokalu, natomiast wyniki 

ogólnopolskie będą przekazywane na live streamie, który prowadzony będzie 

równocześnie we wszystkich lokalizacjach. 

 

21. Pytania finałowe będą takie same w każdym z lokali, w których zostanie 

przeprowadzona rozgrywka. 

 

22. Czas na oddanie kart osobie funkcyjnej pomiędzy rundami jest określony i wynosi 60 

sekund od momentu podania odpowiedniej informacji przez prowadzącego. 

Przekroczenie czasu może być ukarane stratą 3 punktów.  

 

23. W trakcie przerw można zgłaszać uwagi dotyczące pytań oraz punktacji w tabeli 

wyników. 

 

24. W tym celu należy pobrać od osoby funkcyjnej odpowiedni formularz, następnie 

wypełnić go, przekazać z powrotem osobie funkcyjnej. Informacja ta zostanie 

przesłana do organizatora w celu weryfikacji. Informacja zwrotna zostanie przekazana 

danej drużynie przez osobę funkcyjną. Czas na zgłoszenie uwag oraz wypełnienie 

formularza wynosi 10 minut od zakończenia czytania prawidłowych odpowiedzi przez 

prowadzącego. 

 



25. Dogrywka podczas Quizu finałowego będzie miała charakter drużynowy i obejmować 

będzie wszystkie drużyny. Organizator poinformuje uczestników o zasadach dogrywki 

przed rozpoczęciem gry w dniu finału. 

 

26. Zasady prezentacji pytań oraz przebiegu Quizu finałowego są takie same jak opisane 

w regulaminie PubQuiz (chyba, że w poszczególnych przypadkach regulamin Finału 

Ogólnopolskiej Ligi mówi inaczej). Regulamin Quizów ligowych dostępny jest pod 

adresem: www.pubquiz.pl w zakładce zasady gry. 

 

27. Nagrody przewidziane na finale podzielone zostają na ogólnopolskie i regionalne. 

Nagrody ogólnopolskie zostają podzielone także na kategorię Open oraz Szóstek.  

 

28. Na nagrody ogólnopolskie zostaje przeznaczone 7 500 zł. Na nagrody regionalne 

przeznaczone zostanie 7 500 zł. 

 

29. W ogólnopolskiej kategorii Open nagrodzone zostaną drużyny, które zajęły miejsca od 

1 do 3, zgodnie z liczbą zdobytych punktów w tabeli ogólnopolskiej. W przypadku tej 

samej liczby punktów o miejscach w tabeli decyduje dogrywka. 

 

30. W ogólnopolskiej kategorii Szóstek nagrodzone zostaną drużyny, które zajęły miejsca 

od 1 do 3, zgodnie z liczbą zdobytych punktów w tabeli ogólnopolskiej. W przypadku 

tej samej liczby punktów o miejscach w tabeli decyduje dogrywka. 

 

31. Nagrody regionalne zostaną wydane w każdym lokalu, w którym rozgrywana jest 

rozgrywka finałowa.  

 

32. Każda z drużyn otrzyma jedną z nagród regionalnych.  

 

33. Wszelkie pytania związane z finałem Ligi należy kierować na adres mailowy: 

liga@pubquiz.pl 

 

34. Przystępując do Gry Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie fotografii, filmowanie 

oraz na publikację wizerunku na stronie internetowej Organizatora, jego profilu 

internetowym na Facebooku oraz w innych materiałach promocyjnych (plakaty, 

ulotki, artykuły) w celach promocyjnych i marketingowych. 

 

35. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się 

poinformować uczestników Ligi do dnia 18.09.2020. 

 

36. Organizator ma prawo do podejmowania decyzji w sprawach nieopisanych w tym 

regulaminie, a dotyczących Finału Ogólnopolskiej Ligi PubQuiz 2019/2020 

odbywającego się w danym mieście i lokalu. 

 



37. Decyzja organizatora w sprawach związanych z Finałem Ligi jest ostateczna i wiążąca 

dla wszystkich jej uczestników i drużyn.  

 

 

38. Podanie danych osobowych przy wejściu 

Podczas rejestracji, Uczestnicy będą musieli wypełnić krótkie oświadczenie o stanie 

zdrowia oraz podać swoje dane: imię, nazwisko, numer telefonu. 

Administratorem danych osobowych jest firma New Entertainment, która będzie 

przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia 

Rozgrywki finałowej i zachowania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego. 

Dane Uczestników mogą zostać przekazane Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, 

bądź służbom porządkowym. Podane dane w razie potrzeby umożliwią łatwy kontakt 

po zakończeniu wydarzenia i ułatwią służbom sanitarnym dochodzenie 

epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym 

wydarzeniu. 


