
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Gdańsk – jego historia, zabytki,  
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Ul. Długi Targ 28/29  

80-830 Gdańsk  

tel. 58 526 49 87 
email: info@fundacjagdanska.pl 



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 i koordynatorem Olimpiady wiedzy o Gdańsku [nazywanej dalej                    

w skrócie Olimpiadą] 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 sprawują pracownicy naukowi Instytutu Historii 

Uniwersytetu Gdańskiego.  

• Wszelką korespondencję dotyczącą Olimpiady należy kierować na adres 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, zakres tematyczny i organizacyjny Olimpiady 

podany zostanie do wiadomości zainteresowanych najpóźniej do 16 marca 2017 r. 

Zostanie również umieszczony na stronie internetowej www.olimpiada.gda.pl 

• Zestaw materiałów mogących posłużyć do przygotowania do zawodów przedstawiono 

na końcu regulaminu (Zobacz Proponowany zestaw literatury), jak również w formie 

odrębnego załącznika, podano obowiązujący w tym roku zakres tematyczny (zobacz 

załącznik nr 3).  

• Prawo do udziału w Olimpiadzie przysługuje dzieciom i młodzieży do lat 18 (do 

momentu uzyskania pełnoletności – decyduje data urodzin!) z obszaru Gdańska 

oraz całego województwa pomorskiego, zrzeszonym w 3 osobowych drużynach 

(plus osoba rezerwowa) pod opieką pełnoletniego lidera/opiekuna. 

• UWAGA – w tej edycji podmiotem zgłaszającym nie może być szkoła!  

• Niniejsza edycja traktowana jest jako uzupełnienie edycji na poziomie szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, stąd nie przewiduje się 

prowadzenia osobnych eliminacji internetowych dla tej grupy uczestników. Drużyny 

zgłoszone przez liderów/opiekunów placówki dołączają do odpowiedniej grupy 

wiekowej. Nie dopuszcza się możliwości uczestniczenia jednocześnie w trybie 

którejkolwiek z edycji szkolnych oraz niniejszej opcji – „młodego gdańszczanina”.  

• Uczestnictwo w Olimpiadzie jest dobrowolne 
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Cele Olimpiady 

• Propagowanie wśród młodych gdańszczan 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 dwustopniowe: 
 

I stopień – internetowe eliminacje międzyszkolne odbędą się w dniach 24-26 kwietnia       

2017 r., w stosownej dla każdej z drużyn grupie wiekowej 

II stopień – finał odbędzie  się 27 maja 2017 r., podczas Święta Miasta. 

I stopień – internetowe eliminacje międzyszkolne – 24-26 kwietnia 2017 r. 

• Pełnoletni opiekun grupy (lider, drużynowy, moderator, wychowawca, instruktor, itp., 

zwany dalej Opiekunem Grupy) angażuje chętnych do udziału w Olimpiadzie oraz 

informuje o wymaganiach stawianych uczestnikom na dwóch poziomach zawodów.  

• Chętni, którzy zechcą wziąć udział w Olimpiadzie, w terminie do dnia                     

10 kwietnia 2017 r., za zgodą swoich rodziców i opiekunów prawnych, zgłaszają 

Opiekunowi Grupy akces do zawodów, a ten formuje z nich  jedną trzyosobową 

drużynę (+ czwarty zawodnik, rezerwowy), która weźmie udział w eliminacjach 

międzyszkolnych. UWAGA ! – tak sformowana drużyna musi reprezentować 

jednolity przedział wiekowy; nie dopuszcza się drużyn o mieszanym charakterze 

(podstawówkowo-gimnazjalnym, gimnazjalno-licealnym, podstawówkowo-

licealnym).  

• Opiekun Grupy prześle drogą elektroniczną do Fundacji Gdańskiej skład  

trzyosobowej drużyny (ze wskazaniem osoby rezerwowej) wg. załączonego  

formularza (załącznik nr 1) do dnia 14 kwietnia 2017 r. Drużyny zostaną 

zarejestrowane na stronie internetowej Olimpiady.  

• We wskazanym dniu, o oznaczonej osobnym komunikatem godzinie, w tzw. czasie 

rzeczywistym, drużyny wezmą udział w wielozadaniowym teście elektronicznym 

opublikowanym na stronie internetowej olimpiady – www.olimpiada.gda.pl 

UWAGA! O zakwalifikowaniu się drużyny do finału decyduje nie tylko 

poprawność, ale i szybkość odpowiedzi! 

• Wstępne wyniki eliminacji będą znane w trybie elektronicznym tego samego dnia, co 

zawody. Ostateczne wyniki zawodów zostaną przedstawione do wiadomości 

zainteresowanym najpóźniej w ciągu dziesięciu dni od przeprowadzenia eliminacji             

I stopnia.  

• W przypadku, gdy zbyt duża liczba drużyn typowanych do finału osiągnie ten sam 

wynik, Komitet Główny Olimpiady zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia na 

odrębnych zasadach dogrywki, pomiędzy dniem zawodów a dniem ogłoszenia 

ostatecznych wyników. 

• Do finału przejdą trzy najlepsze drużyny spośród wszystkich uczestniczących                

w zawodach w każdym przedziale wiekowym (podstawówka, gimnazjum, 

ponadgimnazjalne). 

 

 

 

http://www.olimpiada.gda.pl/


II stopień – finał – 27 maja 2017 r. 
• Finał olimpiady dla wszystkich przedziałów wiekowych odbędzie się 27 maja 2017 r.,                

podczas Święta Miasta. O miejscu i godzinie uczestnicy finału  zostaną poinformowani 

odrębnym komunikatem.   

• Finał danego przedziału wiekowego odbędzie się w tym samym dniu, miejscu i 

godzinie, co finały edycji szkolnych.  

• W finale drużyny rywalizują ze sobą, wykonując określone zadania związane z szeroko 

pojętym dziedzictwem kulturowym Gdańska.  

• Podczas eliminacji finałowych dopuszcza się uczestnictwo publiczności, jak również 

możliwość transmitowania tych zawodów za pośrednictwem mediów.  

• Nie przewiduje się miejsc ex aequo, zatem zawody będą prowadzone aż do wyłonienia 

ostatecznego zwycięzcy olimpiady, a także laureatów drugiego i trzeciego miejsca.  
 

Nagrody 

Finaliści Olimpiady wiedzy o Gdańsku otrzymają pamiątkowe dyplomy, nagrody finansowe, 

upominki i inne atrakcyjne nagrody rzeczowe. Ich szczegółowy wykaz zostanie 

opublikowany w komunikacie wyznaczającym godzinę i miejsce finału.  

Dla zwycięzców oraz laureatów miejsc drugiego i trzeciego przewidziane są następujące 

nagrody: 

I miejsce – 1.000 zł  

II miejsce – 600 zł 

III miejsce – 400 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 wygraną 

drużynę.  

Zakończenie Olimpiady oraz wręczenie dyplomów laureatom ma charakter uroczysty.  

 

Dokumentacja 

• Komitet Główny Olimpiady ustala rodzaj dokumentacji poszczególnych etapów oraz 

sposób jej przeprowadzenia i przechowywania. 

• Dokumentacja tej edycji obejmuje: listę Opiekunów Grupy, ewentualny protokół                  

z przeprowadzenia dodatkowych eliminacji wewnętrznych, pisma przychodzące                    

i wychodzące, listę zgłoszonych do udziału w Olimpiadzie osób, oświadczenia 

rodziców/opiekunów prawnych (zob. poniżej). Komitet Główny oprócz kontroli nad 

gromadzeniem powyższych dokumentów prowadzi również listę zgłoszonych 

w olimpiadzie instytucji. 



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

dostępne są w siedzibie Komitetu Głównego oraz na stronie internetowej  i w siedzibie 

głównego organizatora Olimpiady – Fundacji Gdańskiej. 
 

Ustalenia końcowe 
 

Rodzice lub opiekunowie prawni uczestników 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.). Rodzice lub opiekunowie prawni uczestników Olimpiady wyrażają również 

zgodę na podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska w przypadku uzyskania 

miana laureata lub finalisty. Uczestnik zgłaszający akces do konkursu zobowiązany jest 

dostarczyć Opiekunowi Grupy oświadczenie zgody rodziców lub opiekunów prawnych na 

powyższe ustalenia (zob. załącznik nr 2). Opiekun Grupy przekazuje oświadczenia wraz                   

z całą wytworzoną przez siebie w toku przygotowań do eliminacji dokumentacją  

organizatorowi Olimpiady.  

 

 

 

Proponowany zestaw literatury 
 

1. Encyklopedia Gdańska, red. nauk. B. Śliwiński z zespołem, Gdańsk 2012,  

2. www.gedanopedia.pl / www.encyklopediagdanska.pl  

3. Inne dostępne źródła i materiały – albumy, mapy, przewodniki, plany, w tym strona 

www.gdansk.pl oraz zeszyty Olimpiada wiedzy o Gdańsku 
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Załącznik nr 1  

 

KARTA ZGŁOSZENIA  DRUŻYNY MŁODYCH GDAŃSZCZAN 
do udziału  w Olimpiadzie wiedzy o Gdańsku 

w roku szkolnym 2016/2017 

UWAGA! Kartę zgłoszenia należy przesłać pocztą w wersji elektronicznej na właściwy adres 

Komitetu Głównego Olimpiady lub Fundacji Gdańskiej w nieprzekraczalnym terminie do                           

12 kwietnia 2017 r.  

     miejscowość, data                                                              Czytelny podpis Opiekuna Grupy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZGŁOSZENIE 

 
1. Pełna nazwa instytucji (grupy) zgłaszającej drużynę: 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

2. Adres, kod pocztowy instytucji (grupy) zgłaszającej drużynę:  

 

……………………………………………………………………………………… 

3. Nr telefonu i faksu instytucji (grupy) zgłaszającej drużynę: 

 

………………………………………………………………………………………. 

4. Adres poczty elektronicznej instytucji (grupy) zgłaszającej drużynę: 

 

………………………………………………………………………………………. 

5. Imię i nazwisko Opiekuna Grupy formującego i odpowiadającego za drużynę: 

 

………………………………………………………………………………………. 

6. Zgłaszam uczestnictwo trzyosobowej drużyny do udziału w olimpiadzie                              

w następującym składzie: 

 

Lp. Imiona i nazwiska 

członków drużyny 

Klasa Szkoła (pełna nazwa i adres – niezbędne 

do weryfikacji danych !) 

1.    

2.    

3.    

 Zawodnik rezerwowy   

4.    

 

 

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



Załącznik nr 2 

    

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 
 

 

Ja, niżej podpisany, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych 

osobowych dziecka w celu prawidłowego przeprowadzenia Olimpiady wiedzy o Gdańsku 

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.). 

Wyrażam również zgodę na podanie do publicznej wiadomości jego imienia i nazwiska                    

w przypadku uzyskania przez nie miana laureata lub finalisty. 

 

 

 

…………………………….   ……………………………………………….. 

      Miejscowość, data     Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 


