
   MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY „MARIUSZ ZARUSKI - 

CZŁOWIEKIEM MORZA I GÓR”   

  

ORGANIZATOR:   

Szkolne Koło Edukacji Wodnej i Żeglarskiej „Wyblinka” działające przy Szkole Podstawowej   

nr 23  w Szczecinie  

  

WSPÓŁORGANIZATOR:   

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin;  Pracownia Edukacji Wodnej i Żeglarskiej Pałacu Młodzieży 

– PCE w Szczecinie;   

  

MIEJSCE KONKURSU:  Szkoła Podstawowa Nr 23 w Szczecinie, ul. Miernicza 10 (Dąbie)   

  

CELE KONKURSU:   

 rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań żeglarstwem  

 popularyzowanie wiedzy o ludziach morza 

 stworzenie warunków do rywalizacji i współzawodnictwa  

  

ZASADY UCZESTNICTWA:   

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie we właściwym terminie udziału w konkursie.  

 W konkursie uczestniczą po 4 osoby z danej szkoły – zespół pracuje drużynowo, rozwiązując test  

z pytaniami z następującej tematyki: 

 Podstawowe wiadomości żeglarskie  

 Pionier żeglarstwa – Mariusz Zaruski   

  Wzięcie udziału w mini zawodach sprawności i umiejętności z zakresu żeglarstwa ( budowa 

optymista, podstawy teorii żeglowania, środki bezpieczeństwa na wodzie, wykorzystanie kodu 

flagowego i alfabetu Morse’a, węzły: szotowy, refowy, plaski, ratowniczy, knagowy, ósemka) 

  

KATEGORIE WIEKOWE:   

Uczestnicy konkursu: młodzież ze szkół podstawowych  klas 2-6 lub specjalnych  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 osób biorących udział w konkursie, przyznając punkty za 

rozwiązanie testu oraz szybkość i poprawność wykonania zadań sprawnościowych. 

W wypadku uzyskania przez zespoły takiej samej liczby punktów, decydować będzie zadanie 

dodatkowe. Warunki organizacyjne określa bezpośrednio organizator.  

  

MIEJSCE I TERMIN:  -  27 kwietnia 2017r. (czwartek) – godzina 13.00  - Zgłoszenia będą przyjmowane 

do 20 kwietnia 2017r.  pod adresem: bozena@ethomsen.eu     lub faxem pod numer – (91) 460 02 88 

- Ewentualne pytania proszę kierować do organizatora na podany powyżej adres  

  

UWAGI KOŃCOWE:   

Informacja o konkursie z kartą zgłoszenia 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.[S4]  

        

  



__________________________________________________________________________________ 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY„MARIUSZ ZARUSKI - CZŁOWIEKIEM MORZA I GÓR”                   

27 kwiecień 2017, godz. 13.00 

  

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

  

Nazwa szkoły:   ……………………………………………………….……………. 

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

Numer telefonu do opiekuna:    …………………………………………….  

  

Dane uczestników konkursu 1.  ……………………………………………. 2.   …………………………………………….           

3.  ……………………………………………. 4.  …………………………………………… 

 

 

…………………………………… 

Podpis opiekuna 


