REGULAMIN PROGRAMU
"DRAGONS’ DEN - JAK ZOSTAĆ MILIONEREM"
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady udziału w audycji
"Dragons’ Den - jak zostać milionerem" (dalej: „Program”).
2. Producentami Programu są: ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy
ul. Dwa Światy 1, 55-040 Kobierzyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 157203, NIP 897-10-08-712, (dalej:
„Producent I”), oraz jako producent wykonawczy Paweł Biniek prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą Medion Art Studio z siedzibą w Warszawie przy ul Chełmskiej 21
pok. 604, 00-724 Warszawa, posiadający NIP:573-225-95-62, (dalej: „Producent II”).
Producent I i Producent II będą dalej łącznie powoływani jako: „Producent”.
3. Adres do korespondencji z Producentem: Medion art Studio 00-724 Warszawa ul.
Chełmska 21 lok. 604, e-mail: zgloszenie@jakzostacmilionerem.biz
4. Program będzie emitowany przez Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy al.
Stanów Zjednoczonych 53, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 49216, NIP 526-10-22-569, REGON 010936998
(dalej „Nadawca”) - nadawcę programu pod nazwą TV4 (dalej „Stacja Telewizyjna”).
5. Uczestnikami Programu (dalej: „Uczestnik”) mogą być:
a. pełnoletnie osoby fizyczne (prowadzące bądź nie prowadzące działalność
gospodarczą);
b. osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które
na potrzeby uczestnictwa w Programie będą reprezentowane przez należycie
umocowanych przedstawicieli (dalej: „Przedstawiciele”). Dokumentacja
potwierdzająca umocowanie do działania danego Przedstawiciela zostanie dostarczona
Producentowi II najpóźniej przed prezentacją, o której mowa w pkt V Regulaminu.
6. Przedstawiciele dokonując zgłoszenia Uczestników, o których mowa w pkt. I ust. 5 lit. b
powyżej, a także w każdym czasie podczas realizacji Programu, wraz z czynnościami
podejmowanymi w imieniu zgłaszanego Uczestnika jednocześnie w imieniu własnym
przyjmują na siebie zobowiązania tożsame ze zobowiązaniami, jakie przyjmuje na siebie
zgłaszany Uczestnik oraz w imieniu własnym udzielają wszelkich zgód i upoważnień
tożsamych z udzielonymi przez zgłaszanego Uczestnika.
7. Każdy Uczestnik ma prawo do korzystania z pomocy doradcy (dalej:
„Doradca”). Doradcą może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna.

8. Producent zapewni udział w Programie 5 (pięciu) osób (dalej: „Inwestorów”)
posiadających doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej i posiadających
własne środki na inwestycje. Każdy z Inwestorów wyraził zainteresowanie finansowaniem
oryginalnych/autorskich przedsięwzięć w zamian za przekazanie Inwestorowi udziałów w
zyskach lub umożliwienie przystąpienia przez Inwestora do spółki w charakterze
wspólnika, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Inwestorem lub Inwestorami z
Uczestnikiem Programu.
9. Uczestnikiem, Doradcą, ani Inwestorem nie mogą być pracownicy ani współpracownicy
Producenta lub Nadawcy, ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub
powinowactwa).
10. Regulamin Programu dostępny jest w siedzibie Producenta oraz na stronie
www.jakzostacmilionerem.biz
11. Zgłoszenie uczestnictwa w Programie oznacza akceptację Regulaminu przez Uczestnika i
Doradcę.
II. Zgłoszenie uczestnictwa w Programie
1. Aby wziąć udział w Programie, Uczestnik musi we wskazanym przez Producenta terminie
wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.jakzostacmilionerem.biz
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (dalej „Formularz”). W Formularzu
należy podać dane identyfikacyjne oraz przedstawić konkretny i zwięzły opis pomysłu,
przedsięwzięcia lub prowadzonej działalności i planu jej rozwoju (dalej „Projekt”). Następnie
należy wysłać wypełniony Formularz używając funkcji „Wyślij formularz”. Termin wysłania
Formularza przez Uczestnika może zostać przedłużony. Aktualny termin przyjmowania zgłoszeń
dostępny jest na stronie www.jakzostacmilionerem.biz .
2. Przesłanie Formularza nie gwarantuje udziału w Programie.
3. Na podstawie nadesłanych Formularzy Producent dokona wyboru propozycji Projektów,
których reprezentantów zaprosi do udziału w Programie jako Uczestników. Decyzja
Producenta jest autonomiczna, ostateczna i nie podlega żadnym odwołaniom.
III. Warunki udziału w Programie
1. Warunkiem wzięcia udziału w Programie jest zawarcie przez Uczestnika i jego Doradcę (o
ile Uczestnik go wskazał) z Producentem umowy dotyczącej uczestnictwa w Programie
(dalej: „Umowa”). Przed zawarciem Umowy Uczestnik / Doradca złoży zgodne z prawdą
oświadczenia o aktualnym fizycznym i psychicznym stanie zdrowia Uczestnika/Doradcy, o
ewentualnych toczących się lub zakończonych postępowaniach sądowych z udziałem
Uczestnika oraz o fakcie występowania na antenie jakiejkolwiek stacji telewizyjnej w
jakimkolwiek charakterze w okresie ostatnich 18 (osiemnastu) miesięcy.
2. Decydując się na udział w Programie, Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że:

a. Producent nie ma obowiązku wykorzystania udziału Uczestnika w Programie i posiada
prawo wycofania Uczestnika z Programu w każdym momencie. Podpisanie Umowy
nie stanowi gwarancji udziału Uczestnika w Programie.
b. dowolna rada finansowa i/lub biznesowa udzielona Uczestnikowi w trakcie Programu
jest udzielana bez żadnej gwarancji odnośnie swojej adekwatności, dokładności i
możliwości zastosowania do intencji biznesowych Uczestnika oraz, że Uczestnik
może korzystać z tych rad wyłącznie na swoje własne ryzyko.
c. ani Nadawca, ani Producent nie udzielają żadnego rodzaju gwarancji co do
przydatności jakiegokolwiek Inwestora jako partnera biznesowego i/lub inwestora.
d. jeśli przedstawiciele lub współpracownicy Producenta będą udzielać Uczestnikowi
porad, dotyczących w szczególności praw własności intelektualnej lub informacji
ujawnianych w trakcie Programu, to takie porady mają charakter ogólny i nie są
udzielane na gruncie profesjonalnym. Nadto Uczestnik potwierdza, że przed wzięciem
udziału w Programie zasięgnął lub zasięgnie niezależnej porady co do informacji,
które Uczestnik może ujawnić.
e. wszelkie ustalenia dotyczące dofinansowania Projektu należą wyłącznie do
Inwestorów, za których działania i zaniechania nie odpowiadają ani Nadawca ani
Producent.
f. jednym z warunków uzyskania jakiegokolwiek dofinansowania jest uzyskanie przez
Uczestnika ofert od Inwestorów w wysokości co najmniej deklarowanej kwoty, o
której mowa w pkt. V ust. 3 lit. c poniżej.
g. jeżeli Producent lub osoba upoważniona przez Producenta uzna zachowanie danego
Uczestnika za niestosowne lub nieuczciwe to Producent ma prawo odmówić dalszego
udziału w Programie takiemu Uczestnikowi.
h. Producent może angażować się w uzasadnione poszukiwania informacji na potrzeby
Programu, które mogą obejmować kontakty z przyjaciółmi, rodziną i pracodawcami
Uczestnika. Informacje uzyskane w ten sposób pozostaną własnością Producenta i nie
będą ujawniane osobom trzecim bez wyraźnej pisemnej zgody Uczestnika.
i. w ciągu 12 miesięcy od premierowej emisji odcinka Programu, w którym bierze
udział, bez pisemnej zgody Nadawcy, nie będzie uczestniczył w żadnym innym
programie telewizyjnym.
3. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa
w Polsce, Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Producenta i Nadawcy oraz
Inwestora powstałych w związku z udziałem Uczestnika w Programie, w tym w
szczególności wynikających z sytuacji opisanych w ust. 2 powyżej. Regulamin ani
Program nie stanowią przyrzeczenia publicznego ani żadnego zobowiązania ze strony

Inwestora, Nadawcy ani Producenta, w szczególności zawarcie przez Uczestnika umowy z
Inwestorem zależy wyłącznie od wyniku negocjacji pomiędzy tymi osobami.
IV. Przesłuchanie
1. Uczestnicy zakwalifikowani na przesłuchanie przed Producentem zostaną powiadomieni o
miejscu i terminie przesłuchania przez Producenta pocztą elektroniczną na adres wskazany
przez Uczestnika w Formularzu.
2. Podczas przesłuchania przed Producentem każdy z Uczestników będzie miał okazję
przedstawić swój Projekt, rozszerzyć informacje zawarte w Formularzu oraz przedstawić
zarys prezentacji lub prezentację próbną.
3. Spośród Uczestników biorących udział w przesłuchaniu Producent dokona wyboru tych,
których zaprosi do udziału w kolejnym etapie Programu czyli prezentacji przed
Inwestorami. Decyzja Producenta jest autonomiczna, ostateczna i nie podlega żadnym
odwołaniom.
V. Prezentacja
1. Podczas prezentacji, każdy z wybranych Uczestników przedstawia Projekt Inwestorom, a
następnie negocjuje warunki przyszłej umowy pomiędzy Uczestnikiem a Inwestorem lub
Inwestorami dotyczącej dofinansowania Projektu.
2. Uczestnicy osobiście przeprowadzają prezentację Projektu. Uczestnicy mogą
przeprowadzić prezentację Projektu w sposób dowolny, w szczególności przedstawiając
ustny opis planowanej lub prowadzonej działalności i planu jej rozwoju, elementy biznes
planu, opis planowanych inwestycji lub prezentując egzemplarz (prototyp) produktu,
próbkę usługi, itp.
3. W trakcie swojej Prezentacji każdy Uczestnik musi podać następujące informacje:
a. swoje imię i nazwisko oraz – o ile taka sytuacja ma miejsce – nazwę podmiotu
(istniejącego lub mającego dopiero powstać) wraz ze swoją funkcją w firmie (np.
właściciel, współwłaściciel, członek zarządu, pełnomocnik);
b. wysokość dofinansowania Projektu, które Uczestnik ma nadzieję uzyskać od
Inwestorów;
c. propozycję dla Inwestorów w zamian za udzielenie dofinansowania Projektu (np.
przekazanie Inwestorowi udziałów w zyskach lub umożliwienie przystąpienia przez
Inwestora do spółki w charakterze wspólnika).
4. Każdy Uczestnik ma na przeprowadzenie prezentacji Projektu nie więcej niż 3 (trzy)
minuty, z zastrzeżeniem, że czas prezentacji Projektu może zostać przedłużony.
Przedłużenie czasu prezentacji Projektu zależy wyłącznie od decyzji Inwestorów.

5. Podczas prezentacji Projektu Inwestorzy mogą zadawać pytania Uczestnikowi w celu
uzyskania szczegółowych informacji na temat Projektu. Uczestnik nie ma obowiązku
udzielać odpowiedzi na wszystkie pytania zadawane przez Inwestorów.
6. Uczestnik może zadawać pytania Inwestorom, w szczególności w celu podjęcia decyzji,
który z Inwestorów będzie najlepszym partnerem biznesowym dla Uczestnika.
7. Po upływie 3 (trzech) minut przeprowadzania prezentacji każdy Uczestnik ma prawo do
skorzystania z pomocy Doradcy przy odpowiadaniu na pytania Inwestorów.
8. Każdy z Inwestorów w każdym momencie przeprowadzania prezentacji Projektu może
oświadczyć, że nie jest zainteresowany w dofinansowaniu Projektu danego Uczestnika
(„Nie jestem zainteresowany”, „Nie wchodzę w to”, „Jestem na nie” lub innym zwrotem
jednoznacznie potwierdzającym, że nie jest zainteresowany Projektem). Oświadczenie
Inwestora jest nieodwołalne, tj. po złożeniu takiego oświadczenia Inwestor nie bierze
udziału w dalszych negocjacjach, nie ma prawa zadawania pytań Uczestnikowi, ani
komentowania treści prezentowanych przez Uczestnika oraz nie może powrócić do
negocjacji dotyczących dofinansowania Projektu.
9. W przypadku gdy jeden lub kilku Inwestorów wyrazi brak zainteresowania Projektem,
negocjacje prowadzone są z pozostałymi Inwestorami. W przypadku gdy wszyscy
Inwestorzy w dowolny sposób oświadczą, że nie są zainteresowani Projektem, Uczestnik
kończy udział w Programie.
10. Każdy z Inwestorów działa niezależnie i dysponuje swoimi własnymi środkami na
dofinansowanie Projektu. Uczestnik może uzyskać dofinansowanie od jednego Inwestora
lub od kilku Inwestorów jednocześnie, przy czym to Inwestorzy decydują o kwocie
dofinansowania jaką są skłonni przeznaczyć na Projekt.
11. Nie istnieje górna granica kwoty, jaką Uczestnik może uzyskać od Inwestorów na
dofinansowanie Projektu. Dolną granicą kwoty na dofinansowanie projektu jest kwota
zadeklarowana zgodnie z pkt. V ust. 3 lit. c powyżej
12. Zadaniem Uczestnika jest uzyskanie dofinansowania od Inwestorów w wysokości co
najmniej kwoty zadeklarowanej zgodnie z pkt. V ust. 3 lit. c powyżej. Jeżeli jeden z
Inwestorów zaproponuje dofinansowanie w wysokości niższej niż zadeklarowana,
Uczestnik może uzyskać pozostałą kwotę od innych Inwestorów. Jeżeli Uczestnik nie
uzyska od Inwestorów co najmniej zadeklarowanej kwoty, kończy swój udział w
Programie.
13. W przypadku, gdy Inwestorzy wyrażą chęć dofinansowania Projektu w wysokości równej
lub wyższej niż deklarowana, Uczestnik prowadzi z Inwestorami negocjacje dotyczące
warunków umowy o dofinansowanie Projektu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za
przebieg negocjacji ani treść i warunki umowy o dofinansowanie Projektu zawartej
pomiędzy Uczestnikiem a Inwestorem.

VI. Umowa pomiędzy Inwestorami a Uczestnikami Programu
1. Podczas prezentacji, zarówno Uczestnik jak i Inwestorzy jedynie deklarują chęć zawarcia
umowy dotyczącej dofinansowania Projektu.
2. Po zakończeniu Programu, Producent umożliwi kontakt pomiędzy Inwestorami a
Uczestnikami Programu, których projekty zostały wybrane przez Inwestorów.
3. W żadnym wypadku Producent ani Nadawca nie będą stroną umowy zawartej pomiędzy
Inwestorem a Uczestnikiem Programu w wyniku realizacji Programu.
4. Inwestorzy będą prowadzić, samodzielnie – tj. bez udziału Producenta i Nadawcy, dalsze
negocjacje z Uczestnikiem, wobec którego zadeklarowali chęć dofinansowania jego
Projektu.
5. Zarówno Inwestorzy jak i Uczestnik Programu nie mają obowiązku zawarcia umowy
dotyczącej dofinansowania Projektu.
6. W przypadku ustalenia wszystkich warunków udzielenia dofinansowania, Inwestorzy
mogą zawrzeć prawnie wiążącą umowę z Uczestnikami Programu.
VII. Utrwalanie Programu
Każdy etap realizacji Programu, w szczególności przebieg prezentacji określony w pkt. V
powyżej, jest utrwalany przez Producenta (dalej: „Nagranie”).
VIII. Informacje dotyczące Projektu
1. Ujawnianie informacji o Projekcie przez Uczestników lub Doradców jest dobrowolne.
2. Każdy z Uczestników akceptuje fakt, że informacje dotyczące Projektu przekazane na
Formularzu lub ujawnione i utrwalone podczas Nagrania mogą być rozpowszechniane
przez Producenta i podmioty upoważnione przez Producenta oraz udostępniane do
publicznej wiadomości bez żadnych ograniczeń.
3. Każdy z Uczestników – wypełniając Formularz - oświadcza, że został upoważniony do
rozpowszechniania informacji przekazywanych Producentowi oraz że informacje te nie
naruszają żadnych praw przysługujących jakimkolwiek podmiotom trzecim i przyjmuje na
siebie pełną odpowiedzialność wobec Producenta i wobec Nadawcy za szkodę
spowodowaną naruszeniem jakichkolwiek praw osób trzecich, wynikającą z
nieprawdziwości niniejszego oświadczenia.
IX. Wizerunek
Inwestor, Uczestnik i Doradca udzielają, nieodwołalnie i bezterminowo, zgody na
wykorzystanie ich wizerunku w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631, ze zm.) przez Producenta i
Nadawcę oraz następców w ich prawach, utrwalonego na Nagraniu podczas lub w związku z
realizacją Programu oraz na komercyjne używanie tego wizerunku na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej i poza jej granicami, a także zgody na wykorzystywanie ich wizerunku
przedstawionego na Nagraniu przez każdego nabywcę praw do Nagrania w ramach działalności
gospodarczej takiego nabywcy.
X. Dane Osobowe Uczestnika i Doradcy
1. Uczestnik i Doradca podając swoje dane osobowe, konieczne do wzięcia udziału w
Programie, które zostaną zamieszczone w bazie danych Uczestników Programu wyrażają
zgodę na gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie ich danych
osobowych do celów realizacji Programu, a także celów marketingowych przez
administratora danych.
2. W razie niepodania przez Uczestnika lub Doradcę danych koniecznych do wzięcia udziału
w Programie, Producent ma prawo odmówić Uczestnikowi lub Doradcy udziału w
Programie.
3. Uczestnik i Doradca mają prawo wglądu do swych danych osobowych, a także prawo do
ich poprawienia lub usunięcia.
4. Administratorem danych osobowych jest Producent II.
XI. Postanowienia końcowe
1. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Uczestnikom ani Doradcom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu
uczestnictwa w Programie, utrwalania wizerunku ani emisji Nagrania i Programu.
Warszawa, -1 kwietnia 2011 r.

