
 

REGULAMIN TELETURNIEJU „Koło fortuny” (na podstawie telewizyjnego 

programu „Koło fortuny”) 

1. W ciągu trwania Teleturnieju, wszystko toczy się wokół odgadnięcia hasła ukrytego na 

tablicy oraz uzbierania jak największej kwoty pieniędzy.   

2. Teleturniej składa się z rundy startowej, rund specjalnych (runda 2 - przyspieszona oraz 

runda bonusowa oznaczona jako runda 4) oraz trzech standardowych rund ( runda 1, 3, 5) i  

rundy finałowej. W grze bierze udział trzech Uczestników. W rundzie finałowej bierze 

udział jeden Uczestnik. 

3. Rundę pierwszą poprzedza runda startowa czyli odgadywanie przez Uczestników  w 

określonym czasie hasła startowego – zagadka „Kto pierwszy ten lepszy”, a ten z 

Uczestników który pierwszy odgadnie zaczyna rundę pierwszą.  

4. Gra w rundach standardowych (czyli Runda 1, Runda 3, Runda 5) polega na tym, że 

Uczestnicy typując spółgłoski zgadują hasło. Za każdą prawidłowo wytypowaną spółgłoskę 

otrzymują kwotę pieniężną lub nagrodę specjalną, oznaczoną na polu na którym zatrzymało 

się koło, wcześniej wprawione w ruch przez Uczestnika. Wartość kwoty powiększa się, w 

zależności od wielokrotności występujących spółgłosek w haśle. Uczestnik po dobrze 

wytypowanej spółgłosce może kupić samogłoskę za kwotę 200 zł, o ile posiada 

wystarczającą sumę pieniędzy, żeby dokonać zakupu samogłoski. 

5. Runda 2 – przyspieszona, przebiega na zasadach gry rundy przyspieszonej. 

6. Runda 4 - bonusowa polega na odgadywaniu przez Uczestników hasła w określonym 

czasie. Zasady takie same jak w rundzie startowej. Za odgadnięcie hasła w tej rundzie 

Uczestnik otrzymuje 1000zł.  

7. Koło fortuny jest podzielone na 16 pól, na których zaznaczone są wartości kwot 

pieniężnych, pole nagroda, pole Bankrut, pole Stop. Zawartość pól może zmieniać się w 

kolejnych rundach.  

8. Na tablicy świetlnej ukryte są hasła w różnych kategoriach np. finanse, pożyczka, praca, 

bank, oszczędzanie. Każda litera hasła ma oddzielne pole.  

9. W przypadku zatrzymania się koła fortuny na polu nagroda zasady będą podane 

każdorazowo przez prowadzącego. 

10. W przypadku zatrzymania koła na polu Stop, Uczestnik  traci kolejkę, a grę rozpoczyna 

kolejny Uczestnik, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 

11. W przypadku zatrzymania koła na polu Bankrut, Uczestnik  traci wszystkie zdobyte 

dotychczas kwoty oraz nagrody w danej rundzie. Traci również kolejkę, a grę rozpoczyna 

kolejny Uczestnik.  

12. W przypadku zatrzymania koła na polu nagroda Uczestnik  ma szansę wygrania nagrody 

niespodzianki w przypadku prawidłowego wytypowania spółgłoski.  

13. W miarę odkrywania kolejnych liter, Uczestnicy  próbują odgadnąć hasło. 

14. Zwycięzcą rundy zostaje Uczestnik , który jako pierwszy prawidłowo odgadnie hasło. 

15. Jeżeli hasło jest w formie pytania, Uczestnik który je odgadł, może udzielić odpowiedzi na 

pytanie. Za prawidłową odpowiedź zdobywa dodatkowe 500 zł.  

16. Tylko zwycięzca danej rundy zachowuje wszystkie nagrody finansowe i rzeczowe zdobyte 

w tej rundzie. Uczestnicy  którzy przegrali rundę rozpoczynają grę z zerowym stanem konta 

nagród finansowych i rzeczowych. Zasada ta dotyczy również rundy startowej i rund 

specjalnych. 

Uwagi: 

✓ nagrody rzeczowe można zastąpić np. monetami, zabawkami itp, 

✓ do gry można użyć pieniędzy zabawkowych. 
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