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REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU  

„MŁODZIEŻ NA MORZU" 2017/2018 

Patronat nad Konkursem LMiR „Młodzież na Morzu 2017/2018" - przyjął honorowy 

prezes Ligi Morskiej i Rzecznej Bronisław Komorowski Prezydent RP w latach (2010 – 

2015) wraz z małżonką Anną Komorowską. 

Organizatorzy Konkursu: 
 K.ż.w. Andrzej Królikowski – Prezes Zarządu Głównego LmiiR, 
 Jerzy Raducha - Przewodniczący Konkursu, 
 Zastępca Dyrektora MOS Euroregionalnego Centrum Edukacji Wodnej i 

Żeglarskiej w Szczecinie, 
 Anna Drozdowska  - Wiceprzewodnicząca Konkursu, Kierownik działu 

marketingu i PR, 
 Zenon Kozłowski - Wiceprzewodniczący Konkursu, 

Prezes Zachodniopomorskiego Okręgu Ligi Morskiej i Rzecznej, 
 dr Elżbieta Marszałek - Przewodnicząca Jury Konkursu, Wiceprezes Zarządu 

Głównego LmiR, 
 Patrycja Marczewska – dział marketingu WSB w Poznaniu 

Wydział Ekonomiczny w Szczecinie. 
 

Współorganizatorzy: 

 Zachodniopomorski Okręg Ligi Morskiej i Rzecznej, 

 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie, 

 MOS Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej w Szczecinie, 

 Zespół Szkół Nr 8 w Szczecinie, 

 Pałac Młodzieży — Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie; 

 Klub Matek Chrzestnych statków PŻM, 

 8 Flotylla Obrony Wybrzeża w Świnoujściu, 

 inni, z którymi prowadzona jest korespondencja. 
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Komisja Konkursowa: 

 
Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie 

al. Wojska Polskiego 128, 70-491 Szczecin 

http://www.wsb.pl/szczecin/o-uczelni/mlodziez-na-morzu-

konkurs 

e-mail: konkurs@wsb.szczecin.pl  

tel. 91 452 69 41

http://www.wsb.pl/szczecin/o-uczelni/mlodziez-na-morzu-konkurs
http://www.wsb.pl/szczecin/o-uczelni/mlodziez-na-morzu-konkurs
mailto:konkurs@wsb.szczecin.pl
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I. Cel konkursu 

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o: 

- morzach i oceanach oraz ich gospodarczym wykorzystaniu, 

- ochronie środowiska wodnego, 

- żeglarstwie, 

- Marynarce Wojennej, 

- Lidze Morskiej i Rzecznej, 

- zasłużonych dla Polski Ludziach Morza, 

- szkolnictwie morskim i śródlądowym, 

- Pomorzu Zachodnim 

- polskich rzekach i jeziorach oraz ich walorach turystycznych. 
 

Konkurs ma także na celu kształtowanie właściwej atmosfery rywalizacji wśród 

uczniów i opiekunów Szkolnych Kół Ligi Morskiej i Rzecznej, wyrabianie pożądanych 

cech osobowych uczniów: współodpowiedzialności, odwagi, silnej woli, stanowczości, 

cierpliwości, hartu ducha, konsekwencji w realizacji postawionych przed samym sobą 

zadań; doskonalenie umiejętności organizatorskich i przywódczych. 

 

II. Tegoroczne hasło konkursu: 

„100. lecie Ligi Morskiej i Rzecznej 1918 – 2018” 

 

III.  Uczczenie pamięci o Eugeniuszu Kwiatkowskim – w 130. rocznicę jego 

urodzin (1888 - 2018) 

LMiR chcąc uczcić pamięć o Eugeniuszu Kwiatkowskim  wielce zasłużonym dla 

Polski morskiej  – w 130 rocznicę jego urodzin postanowiła poszerzyć zakres treści w 

kategorii konkursu „Wiedza o morzu” o życiorys i dokonania Eugeniusza 

Kwiatkowskiego oraz naszą pamięć o nim. 

 

 

 



 

7 

IV. Czas trwania konkursu 

Konkurs trwa od grudnia 2017 r. do czerwca 2018 r. 

 
V. Uczestnicy 

W konkursie mogą wziąć udział: 

1. Członkowie Szkolnych Kół Ligi Morskiej i Rzecznej i ich opiekunowie, 

2. Uczniowie szkół noszących imię Marynarki Wojennej i ich opiekunowie, 

3. Dzieci i młodzież niezrzeszona w Lidze Morskiej i Rzecznej. 
 

Konkurs prowadzony jest w grupach: 
1. przedszkola (konkurs plastyczny), 

2. szkoły podstawowe, 

3. szkoły gimnazjalne, 

4. szkoły ponadgimnazjalne (licea, technika, szkoły zawodowe). 

 

VI. Kategorie konkursowe 

1. Konkurs plastyczny pod hasłem: „Morze żywi i bogaci"; 

2. Konkurs na Najlepsze Szkolne Koło Ligi Morskiej i Rzecznej 

(kategoria skierowana do członków Szkolnych Kół LmiR); 

3. Konkurs „Wiedza o morzu" w tym wiedza o Eugeniuszu 

Kwiatkowskim oraz o Lidze Morskiej i Rzecznej; 

4. Konkurs „Wiedza o Pomorzu Zachodnim". 

VII. Przebieg konkursu 

1. Szkoły zgłaszają gotowość  uczestniczenia w konkursie „Młodzież na Morzu" 

poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie http://www.wsb.pl/ 

szczecin/o-uczelni/mlodziez-na-morzu-konkurs 

Szablon zgłoszenia znajduje się w załączniku w Regulaminie. 

http://www.wsb.pl/szczecin/o-uczelni/mlodziez-na-morzu-konkurs
http://www.wsb.pl/szczecin/o-uczelni/mlodziez-na-morzu-konkurs
http://www.wsb.pl/szczecin/o-uczelni/mlodziez-na-morzu-konkurs
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Termin zgłoszenia — do 10 stycznia 2018 r. 

2. Eliminacje szkolne z „Wiedzy o morzu", „Wiedzy o Pomorzu Zachodnim" 

dla uczniów zgłoszonych szkół odbędą się 7 marca 2018 r. 

3. Z przeprowadzenia eliminacji szkolnych sporządzone będą sprawozdania, 

zawierające m.in. informację o liczbie uczniów, którzy wzięli w nich udział ich 

wynikach oraz najlepszych uczestnikach, którzy zostaną zakwalifikowani do 

udziału w kolejnym etapie konkursu. Wzory sprawozdań z przebiegu eliminacji 

szkolnych stanowią załącznik do Regulaminu oraz są dostępne na stronie 

internetowej Konkursu. 

4. Poszczególne kategorie konkursu realizowane są wg odrębnego dla każdej 

kategorii harmonogramu. 

5. Ogólnopolski Finał Konkursu w kategoriach „Wiedza o morzu" (w tym 

wiedza o Eugeniuszu Kwiatkowskim), „Wiedza o Pomorzu Zachodnim" 

odbędzie się 24 maja 2018 r. w Szczecinie. 

6. Wręczenie nagród Grand Prix w konkursie plastycznym oraz nagrody za 

Najlepsze Szkolne Koło LMiR odbędzie się podczas Ogólnopolskiego Finału  

w kategorii „Wiedza o morzu", „Wiedza o Pomorzu Zachodnim" 24 maja 

2017 r. w Szczecinie. 

7. Wystawa prac plastycznych pokonkursowych otwarta zostanie podczas 

Ogólnopolskiego Finału. 

8. Pozostali Laureaci nagrodzonych prac w kategorii plastycznej „Morze żywi i 

bogaci" otrzymają dyplomy drogą pocztową na adres szkoły  

do 15 czerwca 2018 r. 

5. Pełnoletni uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych oraz wizerunku w celu realizacji konkursu zgodnie ze wzorem 

zawartym w załączniku do Regulaminu. Za niepełnoletnich uczestników 

konkursu zgodę wyrażają ich rodzice lub prawni opiekunowie. Zgoda 

obejmuje w szczególności publikację danych osobowych oraz wizerunku 

uczestnika w przypadku uzyskania nagrody. Publikacja danych i 

wizerunku może odbyć się na stronach internetowych konkursu, w 

publikacjach dotyczących konkursu i w ramach podpisu pod pracą na 

wystawie prac konkursie — dla wskazania jej autora. 
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I.   KONKURS PLASTYCZNY hasło „Morze żywi i bogaci” 
 

1. Konkurs przewiduje formy prezentacji wykonane w dowolnych technikach 

malarskich, graficznych i innych (za wyjątkiem plasteliny, zapałek, bibuły, kasz, 

itp.) w grupach szkół: 

- przedszkola, 

- podstawowe, 

- gimnazja, 

- ponadgimnazjalne. 

 

2. Format prac plastycznych: A2 (60 cm x 40 cm) lub A3 (40 cm x 30 cm). Prace w 

innym formacie nie będą oceniane. Prac nie należy oprawiać. Prace należy 

przesłać w płaskim opakowaniu (nie w rulonie). 

 

3. Na odwrotnej stronie pracy powinny być umieszczone następujące informacje: 
 

- krótka informacja o prezentowanej pracy; 

- imię i nazwisko autora, wiek, adres placówki lub szkoły z podaniem pełnej nazwy 

i typu szkoły (telefon); (Jeżeli jest to Zespół Szkół, to proszę wyraźnie zaznaczyć 

typ placówki „przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalny"); 

- imię i nazwisko nauczyciela — opiekuna. 

4. Konkurs plastyczny stwarza możliwość ukazania piękna i bogactwa, jakie 

możemy czerpać z morza. 

5. Pozycje bibliograficzne, które przybliżą temat uczestnikom konkursu, to między 

innymi: 

- albumy fotograficzne, 

- własne zbiory i zdjęcia, 
 

 

Harmonogram przebiegu konkursu plastycznego „Morze żywi i bogaci" 

1. Termin zgłoszenia szkoły do konkursu — 10 stycznia 2018 r. 
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(patrz punkt 1 regulaminu — Przebieg konkursu). 

2. Termin nadsyłania prac plastycznych upływa z dniem 14 marca 2018 r. 

 

UWAGA: 

Prace wraz z wypełnionym sprawozdaniem (wzór nr 1) należy wysłać na adres 

korespondencyjny: 
 

Zespół Szkół Nr 8 w Szczecinie,  

al. 3 Maja 1a, 70-214 Szczecin 

 

z dopiskiem Ogólnopolski Konkurs ZG LMiR „Młodzież na Morzu" kategoria 

plastyczna 

3. Ogłoszenie wyników konkursu — w kwietniu/maju 2018 r. na stronie 

internetowej konkursu. 

4. Szkoły otrzymają powiadomienie o wynikach swoich uczniów drogą elektroniczną 

(prace stanowią dokumentację konkursu i nie podlegają zwrotowi). 

5. Wręczenie nagród Grand Prix i wystawa nagrodzonych prac plastycznych 

odbędzie się podczas Ogólnopolskiego Finału w kategorii „Wiedza o morzu", 

„Wiedzy o Pomorzu Zachodnim" - 24 maja 2018 r. 

6. Laureaci: 

- nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, 

- wyróżnionych prac otrzymają dyplomy. 

Przekazanie dyplomów i nagród odbędzie się drogą pocztową na adres szkoły  

do 15 czerwca 2018 r. 

Opiekunowie laureatów dyplomy i podziękowania otrzymają również drogą pocztową 

do 15 czerwca 2018 r. 
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II. NAJLEPSZE SZKOLNE KOŁO LMiR 
 

A. Szkoły występują w kategorii: 

- szkół podstawowych, 

- szkół gimnazjalnych, 

- szkół ponadgimnazjalnych. 

B. Oceniana będzie realizacja zadań statutowych SK LMiR, działalność dla 

środowiska oraz integrowanie środowiska do wspólnych działań w dziedzinie edukacji 

morskiej dzieci, młodzieży i społeczeństwa. 

W szczególności zaś: 
 

1. zorganizowanie: 

a. kącików morskich, stałych ekspozycji lub szkolnych izb tradycji 

morskich i śródlądowych, ze szczególnym podkreśleniem 100-lecie Ligi 

Morskiej i Rzecznej oraz 130. rocznicy urodzin Eugeniusza 

Kwiatkowskiego, 

b. wystaw prac artystycznych, albumów, kronik, 

2. spotkań z ciekawymi ludźmi morza i żeglugi śródlądowej, 

3. obozów letnich i zimowych, 

4. szkoleń żeglarskich, ratownictwa wodnego i innych, 

5. nauki pływania, 

6. wycieczek turystyczno-krajoznawczych nad morze, jeziora, rzeki, 

7. popularyzowanie tradycji Marynarki Wojennej i Polski na morzu, ze 

szczególnym uwzględnieniem obchodów rocznic Zaślubin Polski z Morzem 

(Puck, Kołobrzeg), 

8. popularyzowanie wiedzy o gospodarce morskiej Polski i wykorzystywania 

gospodarczego wód śródlądowych, 

9. popularyzowanie wiedzy o szkolnictwie morskim oraz o szkolnych statkach i 

żaglowcach, 

10. działalność wydawnicza: gazetki, informatory, plakaty itp., 

11. organizacja seminariów i konferencji, 

12. popularyzowanie sylwetek Ludzi Morza w tym szczególnie 

Eugeniusza Kwiatkowskiego, 
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13. popularyzowanie wiedzy o LMiR, która w 2018 r. obchodzi swój Jubileusz 

100-lecia powstania, 

14. popularyzowanie wiedzy o potrzebie ochrony środowiska morskiego  

i wodnego, 

15. popularyzowanie wiedzy o polskich rzekach i jeziorach, 

16. współpraca z innymi kołami LMiR. 

C. Efekty dokonań Koła należy przedstawić w Karcie Oceny Pracy Koła wg 

wzoru nr 4 oraz na płycie CD w formie prezentacji multimedialnej (5-10 

minut) wg punktów zawartych we wzorze nr 5. Prezentacje trwające powyżej 

wyznaczonego czasu nie podlegają ocenie. 

D. Harmonogram przebiegu konkursu na Najlepsze Szkolne Koło LMiR 

 

 

1. Termin zgłoszenia udziału w konkursie — do 10 stycznia 2018 r. 

(patrz Regulamin przebiegu konkursu) 

2. Termin przesłania dokumentacji konkursowej — do 10 marca 2018 r. 
 

UWAGA! 

Kartę Oceny Pracy Koła wraz z prezentacją CD należy wysłać na adres 

korespondencyjny: 

Zespół Szkół Nr 8 w Szczecinie, 

al. 3 Maja 1a, 70-214 Szczecin 

 

z dopiskiem Ogólnopolski Konkurs ZG LMiR „Młodzież na Morzu"  

– najlepsze Szkolne Koło LMiR 
 

 

3. Ogłoszenie wyników konkursu — w kwietniu 2018 r. na stronie: 

www.wsb.pl/szczecin/o-uczelni/mlodziez-na-morzu-konkurs. 

 

 

http://www.wsb.pl/szczecin/o-uczelni/mlodziez-na-morzu-konkurs
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Uwaga!!! 

Dane zawarte w formularzu i prezentacji winny dotyczyć działalności Koła za okres 

od 15 lutego 2017 r. do 15 lutego 2018 r.
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III. KONKURS „WIEDZA O MORZU” 

1. Konkurs „Wiedza o morzu" realizowany jest w kategorii: 
 

a) szkół podstawowych, 

b) szkół gimnazjalnych, 

c) szkół ponadgimnazjalnych. 

2. Podczas tegorocznego konkursu oceniana będzie wiedza z zakresu: 
 

a) geografia mórz i oceanów oraz państwa i porty nad nimi leżące, 

b) geografia polskich rzek i jezior, 

c) dzieje Marynarki Wojennej i Polski na morzu, 

d) polska gospodarka morska, 

e) twórcy Polski Morskiej, 

f) Eugeniusz Kwiatkowski – jego życiorys, dokonania oraz nasza pamięć o 

nim, 

g) ochrona środowiska morskiego, 

h) polskie żaglowce, 

i) szkolnictwo morskie w Polsce, 

i) wiedza o LMiR. 

3. Proponowana bibliografia: 
 

a) Gazetki Morskie  LMiR — dostępne  na stronie internetowej Konkursu; 

b) Biuletyny Informacyjne ZG LMiR „Ster" — dostępne na stronie 

internetowej Konkursu; 

c) Ciesielski Cz., Pater W., Przybylski J.: „Polska Marynarka Wojenna 1918-

1980”, Warszawa 1992; 

d) Gulas S., PevnyP.l: „Żaglowce, „Sport i Turystyka", Warszawa 1985; 

e) Marszałek E.: „Żaglowce, które zawsze będą nas zadziwiać”, — dostępne na 

stronie internetowej Konkursu; 

f) Marszałek E. Wskazówki metodyczne do pracy szkolnych kół LMiR 

g) Mąka H. „Przy sterach i pod żaglami". Poczet ludzi morza 1914-2014, 

Warszawa 2014; 

 h) Mąka H.: „Morski leksykon Współczesny”, wyd. Bellona, Warszawa 
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2005; 

 i) Drozdowski M. „Eugeniusz Kwiatkowski Myśli Obywatelskie”,  Szczecin 

2014, 

 j) „Marynarka Wojenna w latach 1945-1991", Przegląd Morski Nr 

11/2004; 

 k) Strony internetowe: wikipedia - wolna encyklopedia – Eugeniusz 

 Kwiatkowski; 

 l) Wybrane dane zamieszczone w tablicach Rocznika Statystycznego 

 „Gospodarka Morska" 2015, Wydawnictwo: Urząd Statystyczny  

 w Szczecinie - dostępne na stronie internetowej Konkursu  

 (materiały będą uzupełniane na bieżąco nowymi danymi  statystycznymi na stronie 

internetowej Konkursu).; 

 m) Atlasy geograficzne; 

 n) Biografie Ludzi Morza zamieszczone w Biuletynach 

 Informacyjnych  

 ZG LMiR „Ster" dostępnych na stronie internetowej Konkursu; 

 o) Koczorowski E.: „Zarys dziejów Polski na morzu”, WSM, Gdynia, 

 1985;  

 p) Gioretti F.: „Historia żaglowców”, Wydawnictwo PWN;  

 r) Wiedza z zakresu przedmiotu geografia, ze szczególnym 

 nakierowaniem na zagadnienia dotyczącej geografii fizycznej i 

 gospodarczej mórz i oceanów. 

4. Konkurs podzielony został na następujące etapy: 
 

a) Eliminacje szkolne, podczas których wyłonionych zostanie 2 uczniów, 

którzy osiągnęli najwyższą punktację.  

Ogłoszenie wyników i lista uczestników zakwalifikowanych do finałów 

ogólnopolskich zostaną zamieszczone na stronie internetowej konkursu. 

b) Ogólnopolski Finał, który wyłoni zwycięzców. Po zakończeniu Finału 

nastąpi uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród zwycięzcom. 

 

5. Forma i sposób przeprowadzania konkursu: 
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Podczas eliminacji szkolnych, które przeprowadza szkoła, uczniowie 

rozwiązywać będą zadania konkursowe w formie testowej. 

6. Oceny zadań, wg ustalonego klucza, dokonuje powołane przez dyrektora szkoły 

Szkolne Jury, w skład, którego wchodzić powinien opiekun SK LMiR. Testy 

konkursowe szkoły otrzymają od Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej. Szkolne 

Jury na podstawie uzyskanej punktacji wyłoni dwóch najlepszych uczniów. 

 

7. W przypadku uzyskania tej samej punktacji przez więcej niż 2 osoby, Szkolne Jury 

we własnym zakresie przeprowadzi eliminacje ustne, które pozwolą wyłonić 

ostatecznych zwycięzców eliminacji szkolnych. 

8. Po zakończeniu eliminacji szkolnych należy wypełnić protokół konkursowy  

(wzór nr 2) i przesłać drogą elektroniczną na adres: 

konkurs@wsb.szczecin.pl.  

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt telefoniczny  

z organizatorami przed wysłaniem protokołu w formie tradycyjnej  

tel. 91 452 69 41 

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, 

Wydział Ekonomiczny w Szczecinie 
al. Wojska Polskiego 128 

70-491 Szczecin 
 

Harmonogram przebiegu konkursu „Wiedza o morzu" 

1. Termin zgłoszenia szkoły do konkursu upływa z dniem 10 stycznia 2018 r. (patrz 

punkt 1 regulaminu — przebieg konkursu). 

2. Eliminacje szkolne — przeprowadza Szkolne Jury. 

3. Konkurs odbędzie się w oparciu o następujący harmonogram: 
 

do 1 marca 2018 r. Ogólnopolska Komisja Konkursowa wysyła do zgłoszonych szkół 

zestaw zadań konkursowych, 

(Uwaga!!! W przypadku nie otrzymania testów konkursowych do 6 marca 

2018 r. prosimy o natychmiastowe powiadomienie telefoniczne lub mailowe 

Komisji Konkursowej pod nr tel. 91 452 69 41); 

mailto:konkurs@wsb.szczecin.pl
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— 07 marca 2018 r. szkoła przeprowadza eliminacje szkolne i wypełnia 

protokół (wzór nr 2); 

— do 08 marca 2018 r. należy przesłać drogą e-mailową protokół na adres 

Komisji Konkursowej konkurs@wsb.szczecin.pl 

— po konkursie Komisja Konkursowa zamieszcza na stronie internetowej 

konkursu listę uczestników zakwalifikowanych do finałów Ogólnopolskich 

i drogą elektroniczną zawiadamia szkoły. 

Finał Ogólnopolski obędzie się 24 maja 2018 r. w Szczecinie w siedzibie Wyższej 

Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie mieszczącej się 

przy al. Woj. Polskiego 128 w Szczecinie. 

Wszystkie informacje o harmonogramie Finału dostępne są na stronie konkursu. 

IV. KONKURS „WIEDZA O POMORZU ZACHODNIM" 

1. Konkurs „Wiedza o Pomorzu Zachodnim" realizowany jest w kategorii: 
 

a) szkół podstawowych, 

b) szkół gimnazjalnych, 

c) szkół ponadgimnazjalnych. 

2. Zadaniem uczestników konkursu będzie zapoznanie się z treścią książki E. 

Marszałek „Mój Region Pomorze Zachodnie" oraz zdobycie wiedzy na temat Pomorza 

Zachodniego z podanej poniżej bibliografii. 
 

1. Konkurs „Wiedza o Pomorzu Zachodnim" odbędzie się według tych 

samych zasad, co konkurs „Wiedza o morzu". 

2. Z przebiegu konkursu należy sporządzić sprawozdanie w oparciu o wzór nr 

3) 
 

3. Bibliografia: 

 a) E. Marszałek „Mój Region Pomorze Zachodnie" wyd. WSE-T, Szczecin 
2002. 

mailto:konkurs@wsb.szczecin.pl
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W przypadku braku w/w pozycji książkowej istnieje możliwość jej 

otrzymania po telefonicznym zgłoszeniu u organizatora 91 452 69 41; 
b) Biuletyny Informacyjne ZG LMiR „Ster" zamieszczone na stronie 

internetowej Konkursu; 
c) Przewodniki turystyczne po Pomorzu Zachodnim; 
d) Książki historyczne o Pomorzu Zachodnim; 
e) Albumy o Pomorzu Zachodnim; 
f) E. Marszałek: Skrypt dla studentów „Zabytki Szczecina na tle dziejów miasta od 

jego powstania do 1945 roku", zamieszczony na stronie internetowej Konkursu. 
g) Mapa fizyczna Pomorza Zachodniego.
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PLANOWANE NAGRODY DLA ZWYCIĘZCÓW WSZYSTKICH 

KATEGORII KONKURSU 

1.  Nagrody dla zwycięzców indywidualnych i drużynowych: 
 

a) rejsy morskie i śródlądowe, 

b) udział w Zlocie Jungów w Kołobrzegu, 

c) udział we Flisie Odrzańskim, 

d) puchary, 

e) nagrody rzeczowe, 

f) dyplomy, 

g) inne. 

2. Nagrodą dla Najlepszych Szkolnych Kół jest uzyskanie lub utrzymanie tytułu: 
 

• „Najlepsze Szkolne Koło Ligi Morskiej i Rzecznej" 2018 

• Wiodące w 2018 roku wśród najlepszych Szkolnych Kół LMiR w Polsce 

3. Ogłoszenie wyników i  wręczenie nagród nastąpi podczas Ogólnopolskiego 

Finału w Szczecinie. 
 

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!  

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody a przede wszystkim 

niezapomniane wrażenia i satysfakcja ze zdobytej wiedzy. 

Z ligowym pozdrowieniem  

 
W imieniu Organizatorów 

 
Przewodnicząca Jury Konkursu 

Wiceprezes Zarządu Głównego LMiR 
Adiunkt WSB, dr Elżbieta Marszałek 


