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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 Rozwoju Społecznego - Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 

Uniwersytetu Gdańskiego, Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli, Fundacji „Wspólnota 
Gdańska” oraz Pracowni Gdańskiej Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk). 

 
 

Postanowienia ogólne 
 

 Organizatorem i koordynatorem Olimpiady wiedzy o Gdańsku jest Fundacja Gdańska 
z siedzibą w Gdańsku. 

 Olimpiada odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gdańska. 
 Nad przebiegiem i organizacją Olimpiady czuwa Rada Naukowa oraz Komitet Główny, 

których działalność oraz zakres kompetencji określone są odrębnym  regulaminem. 
 Nadzór merytoryczny nad Olimpiadą sprawuje Uniwersytet Gdański. 
 Wszelką korespondencję dotyczącą Olimpiady należy kierować na adres Komitetu 

Głównego Olimpiady: 
 

Fundacja Gdańska 
80-840 Gdańsk ul. Świętojańska 43/44 
tel.: 58 326 22 80 
fax: 58 326 22 81 
email: olimpiada@olimpiada.gda.pl 
www.olimpiada.gda.pl 
www.fundacjagdanska.pl 

 
 Szczegółowy terminarz zawodów, zakres tematyczny i organizacyjny Olimpiady podany 

jest do wiadomości zainteresowanych najpóźniej do końca października 2014 r. oraz 
zostaje umieszczony na stronie internetowej www.olimpiada.gda.pl 

 Na stronie internetowej Olimpiady podany jest szczegółowy wykaz literatury. 
 Prawo do udziału w Olimpiadzie przysługuje uczniom klas IV-VI szkół podstawowych 

z obszaru Gdańska oraz całego województwa pomorskiego. 
 Uczestnictwo w Olimpiadzie jest dobrowolne. 

 
Cele Olimpiady 

 Propagowanie wśród uczniów szkół podstawowych wiedzy o historii Gdańska, jego 
kulturze, zabytkach, współczesności, wybitnych postaciach 

 Rozwijanie zainteresowań historią regionalną, budzenie przywiązania do małej ojczyzny 
oraz poszanowania dziedzictwa kulturowego. 

 
Przebieg Olimpiady 

 Zawody Olimpiady są trzystopniowe: 
I stopień- eliminacje szkolne do 5 grudnia 2014 r. 
II stopień – międzyszkolne 16 stycznia 2015 r. 
III stopień – 13 marca 2015 r.  

Eliminacje I stopnia szkolne do 5 grudnia 2014 r. 
 Uczniowie, którzy pragną wziąć udział w Olimpiadzie zgłoszą swemu nauczycielowi akces 

do Olimpiady w terminie  najpóźniej do 28 listopada 2014 r. i zostaną poinformowani o 
wymaganiach stawianych uczestnikom na trzech poziomach Olimpiady.  



 Zawody I stopnia organizuje i przeprowadza  według własnych ustaleń Szkolna  Komisja 
Olimpiady. 

 Komisję powołuje dyrektor szkoły z grona nauczycieli, których przedmioty obejmują 
problematykę Olimpiady lub są do niej zbliżone swym zakresem. 

 Eliminacje szkolne należy przeprowadzić do 5 grudnia 2014 r. 
 Szkolna Komisja typuje do dalszych eliminacji jeden 3 osobowy zespół. 
 Po zakończeniu eliminacji I stopnia, Szkolne Komisje przesyłają do 12 grudnia 2014 r. do 

Komitetów Rejonowych Olimpiady na adres swojego rejonu kartę zgłoszenia drużyny do 
eliminacji międzyszkolnych (wzór karty zgłoszenia w załączniku nr 1). Komitety 
Rejonowe Olimpiady w porozumieniu z Komitetem Głównym do 19 grudnia ogłoszą 
ostateczne listy uczestników etapu II stopnia - międzyszkolnego.  

 
Eliminacje II stopnia –międzyszkolne 16 stycznia 2015 r. 
 Eliminacje II stopnia (międzyszkolne) przeprowadza Komitet Rejonowy Olimpiady [KRO] 

powołany przez Komitet Główny Olimpiady. 
 Eliminacje międzyszkolne odbędą się 16 stycznia 2015 r. w następujących szkołach: 

Lp. Rejon obejmuje szkoły 
podstawowe z 
następujących dzielnic 

Miejsce eliminacji 
międzyszkolnych 

Imię i nazwisko 
dyrektora szkoły 

Imię i nazwisko 
przewodniczącego 
KRO 

1. Dolne Miasto Gdańsk 
Chełm, Orunia, Morena, 
Suchanino, Siedlce 
oraz pozostałe szkoły 
spoza obszaru Gdańska 

Gimnazjum nr 3 im. Jana 
Pawła II w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 7,  
80-807 Gdańsk  
ul. Chałubińskiego 13 

Marcin Hintz Sławomir Rut 
tel. (szkoła) 58 302 85 
20 
fax (szkoła)58 300 42 42  
s.rut@zso7gda.pl 

2 Gdańsk Wrzeszcz, 
Zaspa , Przymorze, 
Gdańsk Oliwa, Brzeźno, 
Nowy Port 

Zespół Kształcenia 
Podstawowego 
i Gimnazjalnego Nr 13 
w Gdańsku 
80-461 Gdańsk  
ul. Startowa 9 
 

Alicja Najda Agnieszka Spigarska-
Linde 
tel. (szkoła)                  
58 556-66-85 
fax (szkoła)                     
58 556-66-85  
alinde.olimpiada@wp.pl  

 
 

 
 Godzina przeprowadzenia zawodów zostanie podana zainteresowanym w osobnym 

komunikacie, pocztą elektroniczną i na stronie internetowej Olimpiady.  
 Eliminacje międzyszkolne trwają 60 minut  i polegają na rozwiązaniu  testu przez 

drużynę danej szkoły.  
 Prace konkursowe są kodowane, ich rozkodowanie następuje po sprawdzeniu prac przez 

członków KRO. 
 Komitet Rejonowy Olimpiady sporządza protokół i przesyła go wraz z pracami drużyn do 

Komitetu Głównego Olimpiady w ciągu 3 dni od daty przeprowadzenia eliminacji, to jest do 
19 stycznia 2015 r.. 

 Komitet Główny ogłasza w ciągu 7 dni, czyli najpóźniej do 26 stycznia 2015 r., listę drużyn, 
które wezmą udział w eliminacjach finałowych.  

 Komisja po przeanalizowaniu wszystkich wyników kwalifikuje do części finałowej nie 
więcej niż 6 drużyn. 

 Ostateczne wyniki eliminacji II stopnia zatwierdza Przewodniczący Komitetu Głównego. 
 Ponieważ jest to konkurs drużynowy, w wyjątkowych wypadkach (np. choroby uczestnika) 

szkoła wystawiająca drużynę może dokonać zmiany jej składu, jednak nie później niż na 
dzień przed eliminacjami, z zachowaniem zasady, że przynajmniej jedna osoba z drużyny 
pierwotnie wyznaczonej będzie w nich uczestniczyć.  



Eliminacje III stopnia – finał – 13 marca 2015 r. 
 Eliminacje III stopnia odbędą się 13 marca 2015 r. O miejscu i godzinie eliminacji 

zainteresowani zostaną poinformowani wraz z ogłoszeniem listy uczestników finału.  
 W finale drużyny rywalizują ze sobą, wykonując określone zadania związane z zabytkami, 

postaciami historycznymi, wydarzeniami, legendami o Gdańsku itp.  
 Podczas eliminacji finałowych dopuszcza się uczestnictwo publiczności.  
 Nie przewiduje się miejsc ex aequo na podium, zatem zawody będą prowadzone aż do 

wyłonienia trzech drużyn zwycięskich, zajmujących odpowiednio pierwsze, drugie i trzecie 
miejsce.  

 Wyniki finału podaje się do publicznej wiadomości w przeciągu 7 dni od daty zawodów, to 
jest do 20 marca 2015 r., na stronie internetowej Olimpiady.  

 

Nagrody 

 Finaliści Olimpiady wiedzy o Gdańsku otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki 
 Członkowie trzech pierwszych drużyn otrzymają ponadto nagrody finansowe ufundowane 

przez Fundację Gdańską w wysokości odpowiednio: 
I miejsce 250 zł 
II miejsce 200 zł 
III miejsce 150 zł 

 
Dokumentacja 

 Komitet Główny Olimpiady ustala rodzaj dokumentacji poszczególnych etapów oraz 
sposób jej przeprowadzenia i przechowywania. 

 Dokumentacja Komitetów Szkolnych i Międzyszkolnych obejmuje: listę członków 
Komitetu, protokoły z zawodów odpowiedniego stopnia, pisma przychodzące i 
wychodzące, listę zgłoszonych do udziału w Olimpiadzie uczniów oraz listę zgłoszonych 
w olimpiadzie szkół. 

 Wyniki i aktualne informacje dotyczące Olimpiady, jak i niniejszy regulamin, dostępne są 
w siedzibie Komitetu Głównego oraz na stronie internetowej Olimpiady. 

 
Ustalenia końcowe 
 
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 w przypadku uzyskania miana 
laureata lub finalisty. 
Zakończenie Olimpiady oraz wręczenie dyplomów laureatom ma charakter uroczysty. 



Załącznik nr 1  
 

KARTA ZGŁOSZENIA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
do udziału  w Olimpiadzie wiedzy o Gdańsku 

w roku szkolnym 2014/2015 

Kartę zgłoszenia po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych należy przesłać pocztą elektroniczną lub faksem na 
właściwy adres Przewodniczącego Komitetu Rejonowego Olimpiady w nieprzekraczalnym terminie do: 12 grudnia 
2014 roku. 
 
 
 
 
W eliminacjach szkolnych brało udział …………….uczniów. 
 
 

miejscowość, data                                                                                                                               Podpis Dyrektora  

ZGŁOSZENIE 
 

1. Pełna nazwa szkoły 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
2. Adres, kod pocztowy  
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
3. Nr telefonu i faksu  
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
4. Adres poczty elektronicznej: 
 

.................................................................................................................................. 
 

5. Imię i nazwisko Przewodniczącego Szkolnej Komisji Olimpiady –organizatora eliminacji szkolnych 
 

.................................................................................................................................. 
 

6. Zgłaszam uczestnictwo trzyosobowej drużyny  naszej szkoły do udziału 
       w olimpiadzie w następującym składzie: 

 
Lp. Imię i nazwisko Klasa Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego 

uczniów do olimpiady 
1  

 
 

  

2  
 
 

  

3  
 
 

  

 
 

………………………..                                                                                                   …………………………………. 



 
 

Organizator 
 

 
 
 
 

Patron honorowy 
 

 
 
 
 

Sponsor 
 

 
 


