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REGULAMIN: 

1. W quizie może wziąć udział każdy zainteresowany – bez ograniczeń wieku, miejsca 

zamieszkania, profesji oraz stopnia naukowego. Zachęcamy do wzięcia udziału całymi 

rodzinami. Wystarczy podać swoje imię, nazwisko, numer telefonu, datę urodzenia oraz 

adres zamieszkania. 

2. Liczba uczestników Pierwszego Powszechnego Quizu Gdańskiego limitowana jest 

jedynie liczbą miejsc w sali, w której odbędą się te zawody. 

3. Uczestnicy finału tegorocznej edycji obywatelskiej Olimpiady Wiedzy o Gdańsku, który 

odbędzie się zaraz po zakończeniu quizu, mogą również wziąć w nim udział, jednak poza 

konkursem.  

4. Uczestnictwo w quizie jest dobrowolne. 

5. W celu wzięcia udziału w quizie należy dokonać rejestracji dostępnej pod adresem 

mailowym morchowska@fundacjagdanska.pl. Rejestracja jest możliwa w terminie 

12.05.2014-23.05.2014r. Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby 

osób mogących zakwalifikować się do quizu i zamknięcia listy uczestników we 

wcześniejszym terminie. 

6. Quiz odbywa się każdorazowo na pół godziny przed wielkim finałem Olimpiady Wiedzy 

o Gdańsku – tegoroczny odbędzie się 24 maja, o godzinie 17.00 w audytorium Akademii 

Sztuk Pięknych w Gdańsku (Wielka Zbrojownia). 

7. Tożsamość uczestnika w dniu zawodów ustala się na podstawie obowiązujących i 

powszechnie uznawanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej 

dokumentów tożsamości, a także – w wypadku osób niepełnoletnich - ważnych 

legitymacji szkolnych. 
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8. Quiz składa się z 20 prostych pytań testowych tzw. zamkniętych (test wyboru, abc) 

dotyczących najistotniejszych zagadnień z zakresu historii, kultury, zabytków, spraw 

bieżących miasta. Pytania będą sformułowane w sposób czytelny, dowcipny i nie 

podchwytliwy.  

9. Wręczenie cennych nagród rzeczowych odbędzie się zaraz po zakończeniu finału 

Olimpiady Wiedzy o Gdańsku, około godziny 19:30 dnia 24 maja 2014 roku. 

10. W przypadku większej liczby osób z maksymalną lub najwyższą punktacją odbędzie się 

w tym samym miejscu i czasie publiczne losowanie zwycięzców.  

11. Uczestników quizu zachęcamy do śledzenia na bieżąco finałowych zmagań mistrzów 

wiedzy o Gdańsku w VI Edycji Obywatelskiej Olimpiady, które odbędą się o godzinie 

17.30 w audytorium Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (Wielka Zbrojownia). 

 


