
 

REGULAMIN INTERNETOWEJ CZĘŚCI 

WIELKIEGO GOSTYŃSKIEGO KONKURSU URODZINOWEGO 

 

Wielki Gostyński Konkurs Urodzinowy to cykl pięciu imprez, które mają ostatecznie 

wyłonić laureatów dysponujących największą wiedzą o Gostyniu. Zabawa skierowana jest 

wyłącznie do mieszkańców gminy Gostyń. Wyniki uczestników po każdej części będą 

sumowane. 30 najlepszych weźmie udział w piątej części, która będzie jednocześnie wielkim 

finałem. Na zwycięzców czekają cenne nagrody rzeczowe. 

Dla każdej z pięciu części przygotowano osobny regulamin. Każdy uczestnik za swoją 

odpowiedź otrzyma przyznaną liczbę punktów. Ich suma z czterech części wyłoni 30 

finalistów. Do konkursu można przyłączyć się w każdym etapie.  

Organizatorami Wielkiego Gostyńskiego Konkursu Urodzinowego są: Biblioteka 

Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu, Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik”, Muzeum w 

Gostyniu i Gmina Gostyń. 

 

 

I. Organizatorzy internetowej części Wielkiego Gostyńskiego Konkursu Urodzinowego 

1. Organizatorami internetowej części Wielkiego Gostyńskiego Konkursu Urodzinowego 

zwanego w treści regulaminu „Konkursem”, są: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w 

Gostyniu, z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 257, Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik”, z 

siedzibą przy ul. Hutnika 4, Muzeum w Gostyniu, z siedzibą przy ul. Kościelna 5, oraz 

Gmina Gostyń, z siedzibą Rynek 2, zwani dalej „Organizatorami Konkursu”. 

2. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniach od 31 marca do 2 kwietnia 2018 roku. 

 

 II. Zasady udziału w Konkursie 

1. Celem Konkursu jest upamiętnienie daty spisania dokumentu lokacyjnego miasta Gostynia, 

co nastąpiło w dniu 1 kwietnia 1278 roku. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na 

pytania konkursowe dotyczące wydarzeń historycznych, związanych z dziejami Gostynia. 

2. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w 

Gostyniu i członkowie ich rodzin, pracownicy GOK „Hutnik” i członkowie ich rodzin, 

pracownicy Muzeum w Gostyniu i członkowie ich rodzin oraz pracownicy Urzędu 

Miejskiego w Gostyniu i członkowie ich rodzin. 

3. Zestaw składający się z 20 pytań konkursowych opublikowany zostanie na stronach 

internetowych Gminy Gostyń www.gostyn.pl, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w 



Gostyniu www.biblioteka.gostyn.pl, GOK „Hutnik” www.gok.gostyn.pl, Muzeum w 

Gostyniu www.muzeum.gostyn.pl w sobotę, 31 marca 2018 roku o godzinie 12.00. 

4. Aby wziąć udział w Konkursie należy udzielić odpowiedzi na pytania konkursowe poprzez 

przyporządkowanie każdemu numerowi pytania jednej wersji odpowiedzi (A, B lub C). Na 

każde pytanie tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. 

5. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez nadesłanie e-maila z zestawem 

odpowiedzi na pytania konkursowe na adres muzeum@gostyn.pl w terminie do dnia 

2 kwietnia 2018 roku do godziny 24.00. 

6. Zgłoszenie udziału w Konkursie należy uzupełnić o imię i nazwisko, miejsce zamieszkania 

oraz numer telefonu kontaktowego. 

7. Każdy uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedno zgłoszenie. 

 

III. Laureaci  

1. Oceny nadesłanych odpowiedzi w oparciu o dane z serwera pocztowego przeprowadzi 

Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą: Przemysław Pawlak, reprezentujący 

Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Gostyniu, Tomasz Barton, reprezentujący GOK 

„Hutnik” i Robert Czub, reprezentujący Muzeum w Gostyniu,  

2. Zwycięzcą Konkursu będzie osoba, która w określonym w Regulaminie w punktach II.3 

i II.5 czasie jako pierwsza nadeśle e-mail zawierający największą liczbę poprawnych 

odpowiedzi na pytania konkursowe. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzyma 1 

pkt. Ponadto laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymają dodatkowo kolejno: 15, 10 i 5 

punktów 

3. Lista imion i nazwisk wszystkich uczestników wraz z ilością zdobytych punktów zostanie 

opublikowana w dniu 3 kwietnia 2017 roku na stronach internetowych: organizatorów. 

IV. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach internetowych www.gostyn.pl, 

www.biblioteka.gostyn.pl, www.muzeum.gostyn.pl i www.gok.gostyn.pl. 

2. Nadesłanie zgłoszenia na Konkurs oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu. 

3. Do podjęcia ostatecznej decyzji w kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem 

uprawniona jest Komisja Konkursowa. 


