
Regulamin Konkursu Wiedzy o Gdyni

organizowany przez Gming Miasta Gdyni

pod patronatem Przewodniczqcej Rady Miasta Gdyni Joanny Zieliriskiej

l, Postanowienia ogdlne;
1, Regulamin miejskiego konkursu wierizy o

Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 20L6
olimpiad (Dz, U, Nr L3 22002 r, poz, L2:5),

Gdyni jest zgodny z zarzqdzeniem Ministra Edukacji
r, w sprawie przeprowadzania konkurs<iw, turniejow i

ll, Cele konkursu izatozenia organizac;yjne:
1, Celami konkursu sq;
- rozwijanie w(16d uczni6w zainteresowari historiq, teralniejszoSciq itozsamoiciq Gdyni jako miasta
i wsp6lnoty samorzqdowej;
- popularyzacja wiedzy o Gdyni;
- wyro2nienie uczni6wwykazujqcych sig szczegolnie szerokq idobrq wiedzq o Gdyni,
2, Konkurs ma zasiqg miejski i jest prowadzc,ny w trzech etapach:
- etap | -szkolny,
- etap ll- p6tfinai miqdzyszkolny,
- etap lll - finat migdzyszkolny,

lll, Orga n izacja Kon ku rsu I

I, Konkurs organizuje Gmina Miasta Gdynia - Biuro Rady Miasta przy wsp6{pracy Wydziatu Edukacji
UM Gdyni, przez powoiany Komitet Organizacyjny konkursu, przewodniczEcym Komitetu
Organizacyjnego jest wiceprzewodniczqcy Rady Miasta Gdyni Andrzej Bie6.

2, Konkurs organizowany jest odrqbnie dla kategorii: klasy lV - Vlll szkot podstawowych oraz dla klas
szk6i ponad podstawowych,

3, Konkurs w I etapie przeprowadza ka2da z uczestniczqcych szkot dla ucznidw z wlasnej placowkr,
'w oparclu o dostarczone przez organizatora materiaiy (testy zostanq dostarczone w zamkniqtej
kopercie powielone w zgioszonej przez szkoig liczbie uczestnik6w), pdtfinat ifirrai dla kazdei
kategori i wi e kowej p rzep rowadza Kom itet Orga n iza cyj ny,

4' Wszystkie decyzje odnoinie przebiegu, w tym oceny testow i rozstrzygniqi konkursu, podejmuje
Komitet organizacyjny, natomiast wqtpliwo$ci dotyczqce kwestii merytorycznych, w tym
wqtpliwo5ci odnoinie prawidlowo5ci odpowiedzi na pytania konkursowe, rozsrrzyga Komitet
Naukowy konkursu,

lV, Uczestnicy izasady konkursu;
1' w konkursie mogE uczestniczyi - w odrgbnych kategoriach uczniowie gciyriskich szkoi

podstawowych uczqcy sig w klasach lV - Vlll oraz uczniowie szk6i ponadpodstawowych, przy czvm
liczbq os6b przystgpujqcych do korrkursu szkota winna zgiosii Komitetowi organizacyjnemu
konkursu co najmniej 10 dni przed datey etapu szkolnego tj, do dnia 25, tt,z}i-g (wtqcznre z tym
dniem), W dniu etapu szkolnego przr-'stai nale2y imiennq listq uczestnik6w (imiq inazwisks oraz
klasa), Mailem kontaktowym jest adre:;b.Slqlgl_@gdyda dz' letap Konkursu trwa 45 minut, Poleg;r on na rozwiqzaniu pisemnego testu jednokrotnego wyboru
Do ll etapu konkursu przecho dzq 2 osoby z danej plac6wki, kt6re uzyskaly najwigkszq liczbq
punkt6w na tescie, w przypadku, jesli niemo2liwe jest wyionienie tylko dw6ch takich osob
z uwagi na jednolitq liczbq punktow, wigkszej liczby uczestnik6w, prawo udzialu w poffinale

. uzvskujq wszystkie osoby z najwiqkszq liczbil punktow,



3. ll etap konkursu (p6tfinat) odbywa siq r6wnie2 w formie testu pisemnego, r6wniez odrqbnie dla

ka2dej z grup wiekowych i koriczy wytonieniem 10 osob z najlepszymi wynikami w ka2dej z grup,

W przypadku, g,Jy wyniki testu w danej grupie wiekowej wytoniq wiqcej ni2 L0 os6b z jednakowq

liczbel punkt6w, kt6re uprawnialyby do udziatu w finale, orgianizowana jest dogrywka w gronie tych

osob, kt6ra doprowadzi6 ma do wylonienia finatowej dziesiqtki, Je6li dogrywka nie zakoriczy siq

jednoznacznym rozstrzygniqciem, do finatu kwalifikowane sE osoby z najwy2szq liczbq punktow

uzyskanych podczas dogrywki, Test trwa godzinq zegarowE (60 minut),

l1 etap konkursu (finai) odbywa siq odrqbnie dla ka2dej z kategorii irealizowany jest

w formie ustnej w obecnoSci jury, kt6rym jest Kornitet Naukowy oraz wobec publicznodci,

W ramach finatu mo2liwe jest zadawanie pytari otwartych lub zamkniqtych jak r6wnie2 pro6ba

o wykonanie p,cleced typu: ,,wybierz", ,,dopasuj", ,,wska2", ,,skre(1", ,,wyja6nij", ,,rozwi1" itd,

Udzielenie odpowiedzi na poszczeg6lne pytania bqdzie zwiqzane z okreSlonym przez prowadzqcego

finat limitem czasu, Pytania mogq zawierai elementy wizualne: filmy, obrazy, zdjqcia, rysunki,

Tematyka konkursu obejmuje szeroko rozumianq wiedzr2 o Gdyni, w szczeg6lnodci takie zagadnienia

jak: historia Gclyni, topografia miasta, podziai na dzlerlnice wraz z ich charakterystykq, postacie

wa2ne dla Gdyni, patroni gdydskich ulic, gdydskie instytucje kultury, edukacji isportu, gdynskie

pomniki, tablice pamiqtkowe, morski charakter miasta, samorzqd Gdyni, architektura miasta,

wspdiczesne 2ycie miasta, ciekawostki dotyczqce miasta, miasta partnerskie Gdyni, zabytki Gdyni'

Uczestnikom zapewnia siq warunki samodzielnego wykonywania testu, Przypadki nieprzestrzegania

zasadV samodzielnoici mogq byi podstawq dyskwalifikacji zawodnika,

V', Organizacja konkursu:
t, Etap szkolny konkursu odbqdzie siq 5 grudnia 2019 roku odrqbnie w ka2dej ze zgtoszonych szkoi, Po

realizacji konkursu, wypetnione testy bqdq przekazane w zamkniqtej kopercie upowa2nionemu
przedstawicielowi Komitetu Organizacyjnego, Wyniki etapu szkolnego organizator poda w terminie

do dnia 10 stycznia 2020, powiadamiajqc odrqbnie ka2dq z plac6wek,

2,, Warunkiem uczestniczenia w Konkursie wiedzy o Gdynijerst podanie przez ucznia lub (w przypadku

ucznia poni2ej L6 roku 2ycia) opiekuna prawnego ut:znia danych osobowych wymienionych w

punkcie lV L, Regulaminu -wz6r pisemnego wyra2enia zgody stanowi zatqcznik nr 1do regulaminu.

3, Terminy p6tfinalu ifinatu konkursu ustalone zostanq 1lc' ogtoszeniu wynikow etapu szkolnego, O

konkretnej dacie tych etap6w Komitet Organizacyjny powiarjomi na stronie internetowej

Vl, Nagrody dla zwyciqzc6w:
1.. Nagrody rzeczowe przewidziane sE za udziat w finale konkursu oraz za zajqcie miejsc l- lll

w konkursie, dla ka2dej kategorii wiekowej,
2, Organizator zastrzega sobie mo2liwodi przyznania clodatkowych nagrod w indywidualnych

sytuacjach osobom, kt6re w szczeg6lny spos6b wyr62nity siq w toku konkursu,

Postanowienia kof cowe:

1., Regulamin Konkursu dostqpny jest w biurze Organizatora tj, Biurze Rady Miasta Al, Marszaika

F,iisudskieg o 521 54 B 1-382 Gdyn ia,

il. Organizatorzastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, O kaidej zmianie Regulaminu Organizator
poinformuje szkoly przez informacjq mailowq kierowanq na adres poczty elektronicznej szko'ty,

5,

6.

\/il,



Talqcznik nr L

Pisemne wyraienie zgody

lmiq i nazwisko uczestnika ,, Szkota

Niniejszym wyra2am zgodq na przetwarzanie moich danych osobowych / danych osobowych dziecka 
-)

wskazanych w pkt lV' L, regulaminu oraz wykorzystywanie mojego wizerunku / wizerunku dziecka 
.) 

na
potrzeby konkursu, a tak2e do jego promocji w Srodkach masowego przekazu iw publikacjach Organizatora
w szczeg6lnoici w Internecie, w mediach spoieczno3ciowrTch - Facebook, Twitter, na stronie internetowej
www,gdynia'pl przez okres nie dtuzszy ni2 2 lata od dnia wrqczenia nagr6d w konkursie wiedzy o Gdyni
edycja 20tsl202O

') niepotrzebne skre3lii

datq I czytelny podpis
uczestnika konkursu wiedzy o Gdyni /

opie ku n a pr(twn ego u czestn i ka
konkursu wiedzy o Gdyni

Warunkiem uczestniczenia w Konkursie wiedzy o Gdyni jest podanie przez ucznia lub (w przypadku ucznia
poni2ej L6 roku 2ycia) opiekuna prawnego ucznia danych osobowych wymienionych w punkcie lV 1,
Regulam inu,

Regulamin dostqpny jest na stronie internetowejl www,gdynia,pl/konkurswiedzyogdyni




