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„Palcem po mapie” 
Międzyszkolny Konkurs dla  Młodych Żeglarzy 

 

 
ORGANIZATOR: 

 Szkolne Koło Edukacji Wodnej i Żeglarskiej przy Gimnazjum nr 5 w Szczecinie 

WSPÓŁORGANIZATOR: 

 Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin; 

 Pracownia Edukacji Wodnej i Żeglarskiej Pałacu Młodzieży – PCE w Szczecinie; 
 
MIEJSCE KONKURSU: 

 Gimnazjum nr 5 w Szczecinie, ul. Komuny Paryskiej 20 

CELE KONKURSU:  

 rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań żeglarstwem; 

 popularyzowanie wiedzy o morzach i oceanach; 

 rozwijanie umiejętności pracy z atlasem, mapą morską i przyborami nawigacyjnymi; 

 stworzenie warunków do rywalizacji i współzawodnictwa. 
 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

 Warunkiem udziału w konkursie jest terminowe przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia. 

 W konkursie uczestniczą 3-osobowe drużyny, rozwiązując różnego typu zadania praktyczne, wymagające: 

 posługiwania się atlasem geograficznym; 

 rozpoznawania podstawowych znaków i symboli stosowanych na morskich mapach nawigacyjnych; 

 podstawowej umiejętności wyznaczania pozycji, kursu i odległości na mapie; 

 posługiwanie się jednostkami odległości i prędkości stosowanymi w żeglarstwie; 

 znajomość akwenów i portów Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, 

 znajomość podstawowych znaków nawigacyjnych. 
 

KATEGORIE WIEKOWE: 

 Uczestnicy konkursu:  młodzież ze szkół gimnazjalnych zrzeszona w SKEM; 
       
OCENA: 

 Konkurs oceniać będzie jury, w skład którego wchodzą osoby posiadające przygotowanie i wiedzę  
w dziedzinie edukacji wodnej i żeglarskiej. 

 Komisja konkursowa dokonuje oceny drużynowo, przyznając punkty za wykonanie poszczególnych 
zadań. 

 Ostateczny werdykt ustala komisja konkursowa na podstawie sumy punktów uzyskanych przez drużyny. 
W wypadku uzyskania przez drużyny tej samej liczby punktów, rozegrana zostanie dogrywka 
(odpowiedzi ustne ze znaków nawigacyjnych). 

 Warunki organizacyjne określa bezpośrednio organizator. 
 

MIEJSCE I TERMIN: 

 26 lutego (czwartek) 2015 r. o godz. 14:00 

 Zgłoszenia będą przyjmowane do  15 lutego 2015 r. pod adresem: grasz@wp.pl 

 Ewentualne pytania proszę kierować do organizatora na podany powyżej adres. 
 

UWAGI KOŃCOWE: 

 Informacja o harmonogramie działań będzie przesłana do szkół drogą elektroniczną z potwierdzeniem przeczytania 
wiadomości. 

 Prosimy o zwrócenie uwagi na swoje rzeczy osobiste (w szczególności przedmioty wartościowe).  
Za rzeczy pozostawione bez nadzoru – organizator nie odpowiada. 

 
 
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) dane osobowe  wykorzystywane będą jedynie do celów statutowych placówki. Zgłoszenie dzieci na konkurs, 
jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć na stronie internetowej, w publikacjach i folderach placówki oraz Koordynatora Programu. Niniejsza zgoda dotyczy wyłącznie publikacji w celach niekomercyjnych. 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

 

Zgłaszam udział w konkursie „Palcem po mapie” 3-osobową drużynę z: 

……..……………………………………………..…………..……………..……………………… 
(nazwa szkoły) 

w składzie: 

1. ……………………………………….……….……………...  

2. ……………………………………….………….…………...  

3. ……………………………………….………….…………...  

 

Imię i nazwisko opiekuna:  ………………….…………………………………………………… 

tel. kontaktowy: ……………………………………….………………………….…..………….. 

e-mail: ………………….……………………………….………………….………….………… 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów niniejszego Konkursu zgodnie z art. 
6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883). 

…………………      ………………………………..……… 

 data         podpis opiekuna 


