
     English for young sailors 
 

"There is no wind that blows right for the sailor 

who doesn't know where the harbor is." 

Norwegian Proverb 

 

 

SZCZECIŃSKI PROGRAM EDUKACJI WODNEJ I ŻEGLARSKIEJ 

„MORZE PRZYGODY - Z WIATREM W ŻAGLACH” 

 

KARTA  ZGŁOSZENIA 

 

II  MIĘDZYGIMNAZJALNY KONKURS 

JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA MŁODYCH ŻEGLARZY 

 
 

1. Nazwa gimnazjum  ............................................................................................................................  

2. Adres  .................................................................................................................................................  

3. Telefon  ..............................................................................................................................................  

4. E-mail  ................................................................................................................................................  

5. Imię i nazwisko opiekuna ( tel. kontaktowy)  ....................................................................................  

6. Nazwiska uczestników (1 zespół 2-osobowy): 

1) ............................................................................................................................................................  

2) ............................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

........................................................... 

podpis zgłaszającego, pieczęć szkoły 

 

 



     English for young sailors 
 

"There is no wind that blows right for the sailor 

who doesn't know where the harbor is." 

Norwegian Proverb 

 

REGULAMIN 

 

 

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów szczecińskich gimnazjów do wzięcia udziału w II edycji 

Konkursu Języka Angielskiego dla Młodych Żeglarzy w Gimnazjum nr 12 w Szczecinie, która odbędzie się 

dnia 28 maja 2013 roku o godz.14.00. 

 

Czekamy na Wasze zgłoszenia do 24 maja 2013 roku 
 

ORGANIZATOR:  Gimnazjum nr 12 im. Stanisława Lema w Szczecinie 

ul. Świętoborzyców 40, 71-665 Szczecin, 

tel. 91 42-36-35, fax 91 44 20 824 

e-mail: kolo_edukacji_morskiej@op.pl 

 

 

CELE: propagowanie wiedzy marynistycznej, rozwijanie zainteresowań językowych, promocja młodych 

talentów żeglarskich i językowych, integracja środowiska nauczycieli języka angielskiego oraz uczniów 

zainteresowanych nauką tego języka z uczestnikami Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i 

Żeglarskiej 

 

UCZESTNICY: uczniowie gimnazjów miasta Szczecin (tylko jeden 2-osobowy zespół ze szkoły). 

 

TERMIN ZGŁOSZENIA ZESPOŁU: 24 maja 2013 roku 

 

KONKURS:  28 maja 2013 roku o godz. 14.00 – konkurs składa się z części pisemnej: ok. 40 

min. (test wraz z zadaniem ze słuchania), druga część - ustna - zostanie przeprowadzona tylko jeśli dwa 

zespoły będą miały taką samą liczbę punktów z części pisemnej. Krótka przerwa na sprawdzenie prac i 

obrady jury (film dokumentalny o The Tall Ships` Races 2007, drobny poczęstunek). Ogłoszenie wyników 

konkursu, wręczenie nagród i dyplomów. 

 

Następnie prezentacja multimedialna Martyny Małynicz – uczennicy Gimnazjum nr 12, która wzięła udział 

w rejsie na polarne wody słynnego Przejścia Północno-Zachodniego, na pokładzie s/y „Katharis II”, którego 

kapitanem i armatorem jest Mariusz Koper. 

 

ZAKRES TEMATYCZNY: Angielski dla żeglarzy, Małgorzata Czarnomska, almapress 2010; Angielski 

dla żeglarzy, Andrzej Pochodaj (Internet, PDF); MarEng oraz MarEng Plus - http://snjo.am.szczecin.pl 

 

JURY: nauczyciele-opiekunowie SKEM biorących udział w konkursie 

 

NAGRODY, WYRÓŻNIENIA, DYPLOMY: przyznaje jury na podstawie wyników punktowych 

 

Organizatorzy 

 

 

/-/ Małgorzata Płachta                                                                
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