
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Gdańsk – jego historia, zabytki,  

kultura i współczesność” 
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Olimpiada wiedzy o Gdańsku powstała jako projekt obywatelski z inicjatywy środowisk naukowo-twórczych 

miasta, przy wsparciu gdańskich placówek naukowych, kulturalnych i oświatowych (m.in. Fundacji Gdańskiej, 

Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Uniwersytetu Gdańskiego, Ośrodka Kształcenia 

Ustawicznego Nauczycieli,, Fundacji „Wspólnota Gdańska” oraz Pracowni Gdańskiej Instytutu Historii 

Polskiej Akademii Nauk) 

 

 Postanowienia ogólne 

• Organizatorem - koordynatorem Olimpiady wiedzy o Gdańsku jest Fundacja Gdańska 

z siedzibą w Gdańsku. 

• Olimpiada odbywa się pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Gdańska. 

• Nad przebiegiem i organizacją Olimpiady czuwa Rada Naukowa oraz Komitet Główny, 

których działalność oraz zakres kompetencji określony jest odrębnym regulaminem. 

• Nadzór merytoryczny nad olimpiadą sprawuje Uniwersytet Gdański. 

• Wszelką korespondencję dotyczącą Olimpiady należy kierować pod adresem Komitetu 

Głównego Olimpiady: 

 

Fundacja Gdańska 

ul. Długi Targ 28/29  

80-830 Gdańsk  

tel. 58 526 49 87 

email: olimpiada@olimpiada.gda.pl 

www.olimpiada.gda.pl 

www.fundacjagdanska.pl 

 

• Szczegółowy terminarz zawodów oraz zakres tematyczny i organizacyjny Olimpiady  

zostaje umieszczony na stronie internetowej Olimpiady: www.olimpiada.gda.pl. 

• Na stronie internetowej Olimpiady, jak również w załączniku nr 1 do niniejszego 

regulaminu podano szczegółowy zakres tematyczny obowiązujący w tegorocznej 

edycji. Dla właściwego przygotowania do Olimpiady istotne znaczenie ma również 

wiedza ogólna, m.in. pochodząca z bieżących doniesień prasowych i medialnych, a 

dotycząca rozwoju i współczesności miasta.  

 

Cele i uczestnicy Olimpiady 

• Głównym celem Olimpiady jest propagowanie wśród mieszkańców miasta oraz  

• wszystkich jego sympatyków historii Gdańska i Pomorza - od czasów najdawniejszych 

do współczesności - w odniesieniu do problematyki politycznej, gospodarczej i 

społecznej, jak również w wymiarze kultury materialnej i duchowej. 

• Prawo do udziału w Olimpiadzie przysługuje wszystkim zainteresowanym bez względu 

na wiek z wyłączeniem członków Komitetu Głównego Olimpiady,  pracowników 

Fundacji Gdańskiej oraz ich rodzin, a także członków ustanowionej w 2015 roku 

Kapituły Kawalerów Złotego Gdańskiego Klucza Olimpijskiego. 
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• Tożsamość uczestnika ustala się na podstawie obowiązujących i powszechnie 

uznawanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dokumentów tożsamości, a także – w 

wypadku osób niepełnoletnich - ważnych legitymacji szkolnych. 

• Uczestnictwo w Olimpiadzie jest dobrowolne. 

 

Przebieg Olimpiady 

Zawody Olimpiady są dwustopniowe: 

I etap – eliminacje  

II etap – finał 

 

Przebieg I etapu – eliminacje 

• Założenia i terminarz Edycji Obywatelskiej 2017 Olimpiady wiedzy o Gdańsku wraz z 

niniejszym regulaminem zostaną opublikowane do dnia 16 marca 2017 r. na stronie 

internetowej www.olimpiada.gda.pl i podane do wiadomości publicznej. 

• Zgłoszenia do udziału w Olimpiadzie będą przyjmowane do 9 maja 2017 r. włącznie. 

• Zgłoszenia należy składać w wyżej wskazanym terminie: 

• drogą rejestracji elektronicznej on-line za pośrednictwem formularza na stronie 

internetowej www.olimpiada.gda.pl, 

• lub na specjalnych kartach zgłoszeniowych, dostępnych w siedzibie Fundacji 

Gdańskiej, a także do pobrania (PDF) ze strony internetowej Olimpiady: 

• pocztą (decyduje data wpływu), 

• osobiście w siedzibie Fundacji Gdańskiej w godz. 9.00-17.00 od poniedziałku do piątku. 

• Zatwierdzona przez przewodniczącego Komitetu Głównego lista uczestników 

eliminacji zostanie opublikowana na stronie internetowej Olimpiady najpóźniej do 11 

maja 2017 r. 

• Eliminacje, w formie testu wyboru, odbędą się w Gdańsku w sobotę 13 maja 2017 r. o 

godzinie 11.00, , w miejscu wskazanym przez organizatora i będą miały charakter 

pisemny. Uczestnicy eliminacji zostaną powiadomieni o miejscu rozegrania zawodów 

za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie; informacja ta zostanie również 

zamieszczona na stronie internetowej Olimpiady. 

• Pytania przygotowane przez Komitet Główny sformułowane zostaną w oparciu 

o materiał wskazany w załączniku nr 1. UWAGA ! Decyduje nie tylko poprawność, 

ale i szybkość odpowiedzi ! W przypadku równej ilości punktów decydować będzie 

czas oddania pracy, odnotowany pisemnie w miejscu odbywania eliminacji wskazanym 

przez organizatora za potwierdzeniem osoby oddającej test i członka Jury 

przyjmującego arkusz odpowiedzi (obie osoby parafują swoim podpisem godzinę 

zdania wypełnionego testu z dokładnością co do minuty i sekundy).  

• Oceny prac dokona Jury Olimpiady. 
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Przebieg II etapu – finał 27 maja 2017 

• Do finału zostanie zakwalifikowanych 9 osób, które zdobędą najwięcej punktów w 

eliminacjach. Komitet Główny jest zatem zobligowany – gdyby taka sytuacja zaszła - 

do przeprowadzenia dogrywki w razie stwierdzenia remisu na miejscu dziewiątym, 

powodującego przekroczenie tego limitu.  

• Komitet Główny Olimpiady zastrzega sobie prawo do weryfikacji listy i liczby 

uczestników finału. Lista finalistów zostanie opublikowana na stronie internetowej 

Olimpiady do 20 maja 2016 r. Uczestnicy finału zostaną indywidualnie powiadomieni 

(e-mailem lub telefonicznie) o fakcie zakwalifikowania do finału, a także o miejscu jego 

rozegrania 

• Finał odbędzie się w sobotę 27 maja 2017 roku. o godzinie wskazanej odrębnym 

komunikatem.  

• Finał będzie miał charakter publiczny. 

• Finał odbędzie się w formie trójstopniowego kwizu z pytaniami ustnymi o 

zróżnicowanej skali trudności. Wśród pytań w ostatniej fazie zawodów finałowych 

opcjonalnie – po konsultacji i w porozumieniu z Jury – znajdą się pytania sformułowane 

i przesłane do Komitetu Głównego przez członków Kapituły Kawalerów Złotego 

Gdańskiego Klucza Olimpijskiego – triumfatorów Olimpiady wiedzy o Gdańsku w 

poprzednich edycjach obywatelskich (poczynając od 2015 r.).  

• Jury finału dokona na bieżąco oceny wartości odpowiedzi, uznając je za prawidłowe, 

bądź nieprawidłowe; postanowienia jury będą nieodwołalne. 

• Zawody potrwają aż do wyłonienia ostatecznego zwycięzcy oraz laureatów miejsc 

drugiego i trzeciego. 

• Finaliści otrzymają dyplomy okolicznościowe oraz nagrody i upominki ufundowane 

przez Patronów wspierających. 

• Dla zwycięzcy oraz laureatów miejsc drugiego i trzeciego przewidziane są następujące 

nagrody: 

I miejsce – Złoty Gdański Klucz Olimpijski i 5.000 zł  

II miejsce – Srebrny Gdański Klucz Olimpijski i 3.000 zł 

III miejsce  - Brązowy Gdański Klucz Olimpijski i 2.000 zł 

• Nagrody pieniężne zostaną wypłacone przelewami bankowymi, w terminie do 14 dni 

od daty finału, odpowiednio na rachunki bankowe wskazane przez laureatów. Laureaci 

mogą odebrać nagrody w gotówce, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu Organizatorowi, 

w kasie Fundacji Gdańskiej w jej siedzibie w Gdańsku, przy Długim Targu 28/29, w 

terminie do 14 dni od daty finału. 

• Dopuszcza się możliwość przekazania nagrody na cel społeczny wskazany przez 

zwycięzcę oraz laureatów.  

• Zdobywca pierwszego miejsca staje się automatycznie członkiem Kapituły Kawalerów 

Złotego Gdańskiego Klucza Olimpijskiego z prawem układania pytań eksperckich do 

kolejnych edycji obywatelskich Olimpiady Wiedzy o Gdańsku.  

 

 



Ustalenia końcowe 

• Komitet Główny Olimpiady ustala rodzaj dokumentacji etapów oraz sposób jej 

przeprowadzenia i przechowywania. 

• Wyniki i aktualne informacje dotyczące Olimpiady, jak i niniejszy regulamin, dostępne 

są w siedzibie Komitetu Głównego oraz na stronie internetowej Olimpiady. 

• Uczestnicy Olimpiady wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich 

danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia Olimpiady oraz na 

umieszczenie ich w adresowej bazie danych Organizatora, zgodnie z Ustawą z dn. 

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 

Uczestnicy Olimpiady wyrażają również zgodę na podanie do publicznej wiadomości 

imienia i nazwiska. Nieletni uczestnicy wraz ze zgłoszeniem muszą dostarczyć pisemną 

zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w Olimpiadzie.  

 

 

 

 

 

 

Partnerem Strategicznym Olimpiady jest: 
 


