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Konkurs „Wiedzy morskiej” 
 
 

 ORGANIZATOR: 

 Pracownia Edukacji Wodnej i Żeglarskiej Pałacu Młodzieży – PCE w Szczecinie 
 
WSPÓŁORGANIZATOR: 

 Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin. 

 Centrum Żeglarskie. 
 

MIEJSCE KONKURSU: 

 Pałac Młodzieży – PCE, ul. Piastów 7, Szczecin 

 Centrum Żeglarskie 

CELE KONKURSU:  
Popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy o:  

 morzu i oceanach oraz ich gospodarczym wykorzystaniu; 

 ochronie środowiska wodnego; 

 polskich wyprawach morskich; 

 zasłużonych dla Polski Ludziach Morza; 

 żeglarstwie; 
 
ZASADY UCZESTNICTWA: 

 Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych zrzeszonych w SKEM. 

 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest terminowe zgłoszenie szkoły/placówki.  

 Każda szkoła lub placówka oświatowa zgłasza do konkursu 5-osobową drużynę.  

 Skład drużyny nie może ulec zmianie w całym konkursie. Zmiana zawodnika w drużynie dyskwalifikuje 
szkołę w kolejnym etapie konkursu. 

 Konkurs odbywać się będzie w III etapach. 
 

I ETAP  

 Drużyna szkolna rozwiązuje test wiedzy składający się z  30 pytań testowych i otwartych; 

 

II ETAP  

 Drużyna zdobywa punkty z wiedzy teoretyczno-praktycznej z zakresu: 

Szkoła Podstawowa Gimnazjum 

- węzły żeglarskie; 

- kod flagowy; 

- nazewnictwa osprzętu i budowy optymista; 

- latarnie morskie polskiego wybrzeża; 

- zasady prawidłowego przesiadania na optymiście. 

 

- węzły żeglarskie; 

- kod flagowy; 

- ożaglowania; 

- odczytywanie charakterystyki latarni morskie 

polskiego wybrzeża na podstawie podręcznika 

„Spis Świateł; 

- kurs względem wiatru na odpowiednim halsie. 

 

III ETAP 

 Drużyny z każdej z kategorii wiekowej rywalizują w ABC Żeglarskim na wodzie na przystani Centrum 

Żeglarskiego. 

 Szkoły zgłoszone do konkursu otrzymają wytyczne do III etapu konkursu drogą elektroniczną do 3 marca 
2016 r. 
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ZAKRES MATERIAŁU OBJĘTEGO KONKURSEM:  

 Geografia Morza Bałtyckiego, Jeziora Dąbie, i Zalewu Szczecińskiego;  

 Historia żeglarstwa w Szczecina i na Pomorzu Zachodnim; 

 Polskie wyprawy żeglarskie;  

 Współczesne żaglowce szkoleniowe w Polsce i na świecie; 

 Węzły żeglarskie, kody flagowe; 

 Latarnie polskiego wybrzeża; 

 Teoria żeglowania, budowy i ożaglowanie jachtów żaglowych. 

TERMINY: 

 Zgłoszenia należy przesłać do 26 lutego 2016 r. na adres e’mail: edumorska@palac.szczecin.pl.  

 Szkoły zgłoszone do konkursu otrzymają drogą elektroniczną zakres III etapu konkursu do 3 marca 2016 r..  

 Etap I i II konkursu odbędzie się 17 marca 2016 r. w auli Pałacu Młodzieży wg harmonogramu: 

 godz. 10.00 – 11.30 – szkoły podstawowe; 

 godz. 12.00 – 13.30 – szkoły gimnazjalne; 

 Informacje o wynikach I i II etapu zostaną przekazane drogą elektroniczną do startujących szkół oraz  
opublikowane na stronie internetowej edukacji morskiej (PMPCE); 

  III etap konkursu z podziałem na grupy wiekowe oraz wręczenie nagród – odbędzie się w czerwcu 2016 r.                       
w oparciu o bazę Centrum Żeglarskiego, (informacje o terminach i godzinach części praktycznej - ABC 
żeglarskie, szkoły zostaną powiadomione mailowo);  

OCENA: 

 Powołane przez organizatorów jury dokona oceny prac. 
 
NAGRODY: 

 Nagrody rzeczowe dla drużyn za zajęcie I, II i III miejsce w konkursie. 

 Wszystkie drużyny otrzymają dyplomy uczestnictwa. 

 UWAGI KOŃCOWE: 

 Przekazane lub wykonane podczas konkursu prace stanowią dokumentację konkursu i nie podlegają 

zwrotowi. 

 
Konkurs „Wiedzy morskiej” 

 
Zgłaszam udział w konkursie „Wiedzy morskiej” 5-osobową drużynę z: …………..…………………………… 
……..…………………………..…………………..…………..……………..…………………………….. 

 (nazwa szkoły / placówki oświatowej) 

 
w składzie: 

1. ……………………………………….……….……………...  

2. ……………………………………….………….…………...  

3. ……………………………………….………….…………...  

4. ……………………………………….………….…………...  

5. ……………………………………….………….…………...  

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

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

e’mail: ……………………………………………………………………………….………….………… 

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  
Oświadczam, że wyrażamy dobrowolnie zgodę na umieszczanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu przez jego organizatorów na potrzeby 
organizacji konkursu i Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  

 
…………………                                                                   ………………………………..……… 
         data                                                                                                  podpis opiekuna 
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