
 

REGULAMIN „GOSTYŃSKIEGO OMNIBUSA” 

– FINAŁOWEJ 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. Na zwycięzców czekają cenne nagrody rzeczowe. 

Każdy uczestnik za swoją odpowiedź otrzyma przyznaną liczbę punktów. Ich suma 

wyłoni ostatecznych laureatów. 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 Wielkiego Gostyńskiego Konkursu Urodzinowego 

1. Organizatorami „Gostyńskiego omnibusa” – finałowej 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. Kościelnej 5, oraz Gmina Gostyń, z siedzibą Rynek 2, zwani dalej „Organizatorami 

Konkursu”. 

2. Finałowa część Konkursu, zwana w dalszej części regulaminu „Gostyńskim omnibusem”, 

jest prowadzona w formie internetowej. 

3. „Gostyński omnibus” przeprowadzony zostanie w dniach od 3 do 4 listopada 2018 roku. 

 

II. Zasady udziału w „Gostyńskim omnibusie” 

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

co nastąpiło w dniu 1 kwietnia 1278 roku.  

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. „Gostyński omnibus” polega na udzieleniu odpowiedzi na 30 pytań konkursowych 

dotyczących wydarzeń historycznych związanych z dziejami Gostynia, znajomości 

literatury regionalnej i teraźniejszości. 

4. Zestaw 30 pytań konkursowych opublikowany zostanie w sobotę, 3 listopada 2018 roku 

o godzinie 12.00 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. 

5. Zgłoszenie udziału w „Gostyńskim omnibusie” następuje poprzez nadesłanie e-maila 

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

4 listopada 2018 roku do godziny 24.00. 

6. Nadesłanie e-maila z zestawem odpowiedzi na pytania konkursowe na adres 

muzeum@gostyn.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 

(tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 922 ze zmianami), w zakresie związanych 

z przeprowadzeniem Konkursu. 

7. Każdy uczestnik „Gostyńskiego omnibusa” 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 „Gostyńskiego omnibusa” zostaje osoba, która w określonym w Regulaminie 

w punktach II.4 i II.5 czasie nadeśle e-mail zawierający największą liczbę poprawnych 

odpowiedzi na pytania konkursowe. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik może 

otrzymać maksymalnie 2 punkty. W przypadku udzielenia niepełnej odpowiedzi, otrzyma 1 

punkt. Brak odpowiedzi lub odpowiedź błędna sprawi, że uczestnik nie otrzyma punktu. 

Dodatkowo laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają kolejno: 15, 10 i 5 punktów. 

3. Lista imion i nazwisk wszystkich uczestników wraz z liczbą zdobytych punktów w pięciu 

rundach Konkursu zostanie opublikowana w dniu 6 listopada 2018 roku na stronach 

internetowych Organizatorów Konkursu. 

4. Trzej uczestnicy Konkursu, którzy po podsumowaniu wszystkich części Konkursu 

zgromadzą największą liczbę punktów, otrzymają nagrody rzeczowe. 



5. Wręczenie nagród rzeczowych laureatom Konkursu nastąpi podczas uroczystej gali 

organizowanej z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Impreza ta odbędzie się 

w dniu 11 listopada 2018 roku w kinie „Pod Kopułą”. 

 

IV. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin „Gostyńskiego omnibusa” jest dostępny na stronach internetowych 

Organizatorów Konkursu. 

2. Nadesłanie zgłoszenia do udziału w „Gostyńskim omnibusie” oznacza akceptację 

warunków niniejszego Regulaminu. 

3. Do podjęcia ostatecznej decyzji w kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie 

uprawniona jest wyłącznie Komisja Konkursowa. Jej decyzje są ostateczne. 


