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Konkurs „Wiedzy morskiej” 
 

 ORGANIZATOR: 

 Pracownia Edukacji Wodnej i Żeglarskiej Pałacu Młodzieży – PCE w Szczecinie 

 

WSPÓŁORGANIZATOR: 

 Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin; 

 

MIEJSCE KONKURSU: 

 Pałac Młodzieży – PCE, ul. Piastów 7, Szczecin 

CELE KONKURSU:  

popularyzowanie wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich wiedzy o:  

 Morzu Bałtyckim i akwenach woj. zachodniopomorskiego;  

 szeroko pojętym żeglarstwie;  

 związkach Szczecina z morzem. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

 Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 

 Każda placówka zgłasza do konkursu drużynę 2-osobową, 

 Każdy z uczestników udziela odpowiedzi na 40 pytań testowych i otwartych, w czasie 50 minut. 

W przypadku jednakowej ilości punktów decydować będzie kolejność oddanych odpowiedzi. 

 Pisemne zgłoszenia prosimy kierować na adres ( edumorska@palac.szczecin.pl ), faxem (91 422 

52 62) lub osobiście do sekretariatu PM lub do Pracowni Edukacji Wodnej i Żeglarskiej Pałacu 

Młodzieży do dnia 12.03.2014 

 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowo wypełniona karta zgłoszenia i 

dostarczona w terminie do organizatora. 

ZAKRES MATERIAŁU OBJĘTEGO TESTEM:  

 geografia Morza Bałtyckiego, Jeziora Dąbie, i Zalewu Szczecińskiego;  

 34. Międzynarodowy Zjazd Hanzy 2014 w Lubece;  

 The Tall Ships Races 2013;  

 teoria żeglowania, budowy i obsługi jachtów żaglowych 

NAGRODY: 

 Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa, 

 Po trzech najlepszych uczestników z kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz 

po trzy najlepsze szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne otrzymają dyplomy uczestnictwa i 

drobne upominki. 

 Po trzech najlepszych uczestników z kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

popłynie w rejs morski. 

TERMINY: 

 Konkurs odbędzie się w Pałacu Młodzieży – PCE w Sali 106 w dniu 20 marca 2014 z podziałem 

na grupy wiekowe: 

 Godź. 10.00 – szkoły gimnazjalne 

 Godź. 12.00 – szkoły ponadgimnazjalne 

 Zgłoszenia przyjmujemy do 12.03.2014 

mailto:edumorska@palac.szczecin.pl
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 Ogłoszenie wyników odbędzie się w Pałacu Młodzieży – PCE 10.04.2014 

 

PROPONOWANA BIBLIOGRAFIA:  

 A. Kolaszewski, P. Świdwiński: „Żeglarz jachtowy”  

 Encyklopedie, podręczniki szkolne do geografii;  

 Informatory: o żaglowcach, o TTSR 2013;  
 

 

(-) Wojciech Tomczak  
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Konkurs „Wiedzy morskiej” 

Pałac Młodzieży – PCE w Szczecinie 
 

 

 

 
Zgłaszam udział w konkursie „Wiedzy morskiej” 2-osobową  

 

drużynę z *……………………..…………………………….. 
 

 

……………………..……………..…………………………….. 

(nazwa placówki oświatowej  i nazwa szkoły) 

 

w składzie: 

1. ………………………....................................................  

2. ………………………....................................................  

Kategoria wiekowa: gimnazjaliści, ponadgimnazjaliści 

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

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

 

…………………        ……………….………...... 

       data                        podpis opiekuna 

 

 * Proszę wypełnić drukowanymi literami.  

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). 

 

    


