
 
100 tys. zł do wygrania w pierwszym w historii teleturnieju dla programistów  

Ruszają zapisy do Programista100K 
 

Just Join IT nie da odetchnąć programistom. Dopiero co zakończyła się II edycja olimpiady 
branżowej Just Join Olympics, a już od dziś można zapisywać się do wzięcia udziału  
w teleturnieju Programista 100K!  
 
„Z okazji Dnia Programisty, jako najpopularniejszy job board w Polsce, ruszamy z nowym 
projektem Programista100K, gdzie każdy będzie mógł sprawdzić swoją wiedzę z dziedziny 
IT. Dodatkowo, dajemy uczestnikom możliwość wygrania sporych pieniędzy. Jest to okazja 
do świetnej zabawy, którą może śledzić każdy, kto włączy nasz kanał na YouTube” – 
zachęca Piotr Nowosielski, CEO Just Join IT. 
 
Format zbliżony do teleturniejów znanych z telewizji będzie dotyczył głównie tematyki IT.   
O nagrodę główną w postaci 100 tys. zł uczestnicy powalczą w parach 2 na 2. Podczas 
rozgrywki będzie można korzystać z kół ratunkowych. Pytania skupią się wokół różnych 
kategorii, takich jak: języki programowania, gadżety, startupy czy celebryci IT. 
 
Do ich opracowania Just Join IT zaangażuje zbudowaną wokół siebie społeczność, a nad 
przebiegiem merytorycznym teleturnieju będzie czuwać specjalnie powołana do tego celu 
rada programowa. Organizatorzy zapowiadają wiele atrakcji, ale nie zdradzają jeszcze 
nazwiska prowadzącego. 
 
Programista100K ruszy pod koniec października, a każdy odcinek będzie można oglądać 
na kanale Just Join IT na Youtubie. Za formułę i realizację teleturnieju odpowiada 
profesjonalne studio producenckie Studi.media. 
 
Do teleturnieju można zgłosić  się na stronie www.justjoin.it/programista100K  
------------ 
Link do YT: https://youtu.be/Y-n9ZdOU2fk 
 
 
Więcej informacji wkrótce. Stay tuned! 
 

----------- 
O Just Join IT 
Just Join IT to polski startup, a obecnie najpopularniejszy  i najszybciej rozwijający się portal 
rekrutacyjny dla polskiej branży IT. Miesięcznie ponad 250 tysięcy polskich programistów 
przegląda ogłoszenia ponad 2,5 miliona razy. Just Join IT zaufało już 5 tysięcy firm z sektora 
IT. Startup powstał w 2017 roku na gdańskiej Żabiance, bez jakiegokolwiek wsparcia 
inwestorów. Budowany wraz ze społecznością polskich programistów, wyrósł na lidera w 
branży i najpopularniejszy  portal pracy w IT w Polsce. Jego założycielami są Piotr 
Nowosielski i Tomasz Gański. 
 
 


