
 

 

Regulamin oraz Zasady udziału w minigrze miejskiej   

„Znajdź złoto w Warszawie”  

 

§ 1 

1. Narodowy Bank Polski, zwany dalej „NBP” lub „Organizatorem”, organizuje minigrę 

miejską pod nazwą „Znajdź złoto w Warszawie” przy okazji wydania mapy o tej 

samej nazwie, zwanej dalej „Mapą”.  

2. Gra trwa od dnia 1 października 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. 

3. W grze nie mogą uczestniczyć pracownicy Narodowego Banku Polskiego oraz osoby 

małoletnie pozostające pod ich opieką i kuratelą. 

4. W minigrze mogą brać udział osoby indywidualne lub grupy liczące do 10 osób. 

 

§ 2 

1. Gra polega na odwiedzeniu trzech lokalizacji w Warszawie, gdzie znajdowały się 

historyczne siedziby Banku Polskiego, tj.:  

 plac Bankowy 1 – siedziba Banku Polskiego w latach 1828–1886,  

 ul. Bielańska 10 – siedziba Banku Polskiego Spółka Akcyjna w latach 1926–1939,  

 ul. Nowogrodzka 50 – tymczasowa siedziba Narodowego Banku Polskiego 

w gmachu Państwowego Banku Rolnego w latach 50-tych XX wieku. 

 

2. W każdej z trzech lokalizacji należy odnaleźć odpowiedź na jedno pytanie:  

 Pytanie na placu Bankowym 1: „W którą rocznicę utworzenia Banku Polskiego 

ufundowano tablicę, która znajduje się na gmachu od strony placu Bankowego 1A – 

należy odnaleźć tablicę i wybrać ostatnią cyfrę z daty rocznicowej, podanej na niej?”, 

 Pytanie na ul. Bielańskiej 10: „Na ścianie byłej siedziby Banku Polskiego za 

znakiem Polski Walczącej znajduje się tablica pamiątkowa. Jaka cyfra jest ostatnia 

w dacie, znajdującej się na końcu tekstu?”, 

  Pytanie na ul. Nowogrodzkiej 50: „Ile elementów dekoracyjnych w formie 

złotych kasetonów jest na drzwiach wejściowych do gmachu Państwowego Banku 

Rolnego? ”. 

 

3. Odpowiedziami na powyższe pytania są pojedyncze cyfry, które wpisane kolejno 

w pola na Mapie utworzą trzycyfrowy numer, który jest numerem skrytki 

znajdującej się w Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka, w części 

wystawy pt. „Skarbiec”. 

 

4. Nagrodą za poprawne odgadnięcie trzycyfrowego numeru skrytki jest pudełko 

z czekoladami w kształcie sztabki złota.  

 

 



 

 

5. Warunkiem odebrania nagrody jest: 

a. odwiedzenie części „Skarbiec” w Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira 

S. Skrzypka, 

b. wyjęcie talonu ze skrytki o trzycyfrowym numerze, uzyskanym po 

poprawnym odpowiedzeniu na pytania z Mapy,  

c. okazanie w recepcji, znajdującej się przy wyjściu z Centrum Pieniądza, 

talonu wraz z Mapą z wpisanym w wyznaczonym miejscu poprawnym 

trzycyfrowym numerem skrytki.  

 

6. Dopuszcza się możliwość posiadania jednej Mapy i jednego talonu przez grupę osób, 

o której mowa w § 1 ust. 4. W przypadku wpisania w niej poprawnego numeru 

skrytki, każdy z uczestników grupy otrzyma po jednym pudełku czekoladek 

w kształcie sztabki złota. 

 

§ 3 

1. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

2. Regulamin i Zasady gry dostępne są na stronie www.cpnbp.pl oraz w siedzibie 

Organizatora. 

3. W przypadku niejasności NBP ma wyłączne prawo do interpretacji zapisów 

Regulaminu oraz Zasad gry. 

 4.  NBP zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu gry, o ile nie wpłynie to na 

niekorzyść Uczestników. 

 


