
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Gdańsk – jego historia, zabytki,  

kultura i współczesność” 
 

 

REGULAMIN OLIMPIADY 
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dla uczniów szkół podstawowych 
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Ul. Długi Targ 28/29  

80-830 Gdańsk  

tel.: 58 526 49 87  

email: info@fundacjagdanska.pl 
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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 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 sprawuje Uniwersytet Gdański. 

 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.fundacjagdanska.pl 

 

 W załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu zostanie również podany szczegółowy 

zakres materiałów niezbędnych do przygotowania do zawodów.   

 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 dwustopniowe: 

I stopień – internetowe eliminacje międzyszkolne 9 maja 2016 r. 

II stopień – finał w dniu Święta Gdańska, 29 maja 2016 r. 

I stopień – internetowe eliminacje międzyszkolne – 9 maja 2016 r. 

 W każdej jednostce szkolnej zainteresowanej wzięciem udziału w Olimpiadzie 

dyrektorzy wyznaczą trzyosobową Szkolną Komisję Olimpiady.   

mailto:olimpiada@olimpiada.gda.pl
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 Uczniowie, którzy pragną wziąć udział w Olimpiadzie za pośrednictwem swoich 

nauczycieli bądź wychowawców zgłoszą Szkolnej Komisji Olimpiady akces do 

zawodów w terminie do dnia 12 kwietnia 2016 r. i zostaną poinformowani o 

wymaganiach stawianych uczestnikom na dwóch poziomach Olimpiady.  

 Szkolna Komisja Olimpiady wytypuje jedną trzyosobową drużynę, która będzie 

reprezentować szkołę w eliminacjach międzyszkolnych. Szkolna Komisja Olimpiady 

podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby taką drużynę wyłonić.   

 Szkolna Komisja Olimpiady na załączonym formularzu (załącznik nr 1) do dnia 

30 kwietnia 2016 r. prześle drogą elektroniczną do Fundacji Gdańskiej skład drużyny 

(ze wskazaniem osoby rezerwowej, w razie nagłego wypadku mogącej zastąpić osobę 

uprzednio wyznaczoną).  

 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. UWAGA ! 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.  

 Pomiędzy dniem zawodów, a dniem ogłoszenia ostatecznych wyników Komitet 

Główny Olimpiady zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia na odrębnych 

zasadach dogrywki, w przypadku, gdy zbyt duża liczba drużyn typowanych do finału 

osiągnie ten sam wynik.  

 Do finału przejdą tylko trzy najlepsze drużyny spośród wszystkich uczestniczących w 

zawodach. 

 

II stopień – finał – 29 maja 2016 r. 
 Finał olimpiady dla szkół podstawowych odbędzie się 29 maja 2016 r. w Święto 

Gdańska, razem z innymi finałami Olimpiady Wiedzy o Gdańsku. O miejscu i godzinie 

finału zainteresowani zostaną poinformowani odrębnym komunikatem.   

 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 pierwszego miejsca ex aequo, zatem zawody będą prowadzone aż do 

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

 

Nagrody 

Finaliści Olimpiady wiedzy o Gdańsku otrzymają pamiątkowe dyplomy, upominki i inne 

atrakcyjne nagrody rzeczowe. Ich szczegółowy wykaz zostanie opublikowany w komunikacie 

wyznaczającym godzinę i miejsce finału.  

Dokumentacja 

 Komitet Główny Olimpiady ustala rodzaj dokumentacji poszczególnych etapów oraz 

sposób jej przeprowadzenia i przechowywania. 



 Dokumentacja Szkolnych Komisji Olimpiady obejmuje: listę członków Komisji, 

ewentualny protokół z przeprowadzenia dodatkowych eliminacji, pisma przychodzące 

i wychodzące, listę zgłoszonych do udziału w Olimpiadzie uczniów, natomiast 

Komitet Główny oprócz kontroli nad gromadzeniem powyższych dokumentów 

prowadzi również 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 w 

siedzibie głównego organizatora Olimpiady – Fundacji Gdańskiej. 

 

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.  

 

Proponowany zestaw literatury 
 

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

(www.encyklopediagdanska.pl)  

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

3. Jerzy Samp, Legendy gdańskie, Polnord. Wydawnictwo Oskar, Gdańsk 2003.  

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

www.gdansk.pl 
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Załącznik nr 1  

 

KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
do udziału w Olimpiadzie wiedzy o Gdańsku 

w roku szkolnym 2015/2016 

Kartę zgłoszenia należy przesłać pocztą w wersji elektronicznej na właściwy adres Komitetu Głównego 

Olimpiady lub Fundacji Gdańskiej w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2016 r.  

 

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 z  naszej szkoły do udziału 

       w olimpiadzie w następującym składzie: 

 

Lp. Imiona i nazwiska członków 

drużyn 

Klasa Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego 

uczniów do olimpiady 

1 1 

2 

3 

Osoba rezerwowa  

4 

  

 

 

………………………..                                                                                                   

…………………………………. 


