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KONKURS „Nasze Rejsy – Przygoda pod żaglami” 
 
 
ORGANIZATOR: 

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

 Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin; 

 Stowarzyszenie Żeglarski Szczecin. 
 

MIEJSCE KONKURSU: 

 Pałac Młodzieży – PCE w Szczecinie 

CELE KONKURSU:  

 Rozwijanie zainteresowań dzieci, młodzieży żeglarstwem.  

 Fotograficzne przedstawienie przygody na wodzie.   

 Zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności. 

 Popularyzowanie twórczości literackiej dzieci i młodzieży.  

 Rozbudzenie fantazji literackiej. 

 Kształtowanie i rozwijanie wśród uczestników wrażliwości i wyobraźni.  

 Wyrabianie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem polskim w piśmie.  

 Wyrabianie umiejętności posługiwania się językami obcymi. 

 Wyrabianie umiejętności prezentacji poprzez artystyczne formy – fotografia, pokaz multimedialny, formy 

literackie. 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

 Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału w konkursie oraz dostarczenie prac konkursowych  
we właściwym terminie.  

 Zgłoszenie do konkursu odbywa się przez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia. 

 Warunkiem uczestnictwa w konkursie literackim jest nadesłanie na adres organizatora utworu dotąd  
nie publikowanego i nie nagradzanego w innych konkursach, o dowolnej tematyce, w dowolnej formie. 

 
KATEGORIE WIEKOWE: 

 Uczestnicy konkursu:  

 dzieci  i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zrzeszona w SKEM; 

 opiekunowie Szkolnych Kół  

 

KATEGORIE KONKURSOWE: 

I. Konkurs fotograficzny  „My na pokładzie Programu” w kategorii: 
A. Ja i Ty… na kajaku, DZ-cie, żaglówce, jachcie… 
B. Impresje żeglarskie. 

II. Konkurs fotograficzny „Regaty The Tall Ships Races 2014 w moim obiektywie ”  
w kategorii: 

A. Ja i Ty… w rejsie. 
B. Impresje żeglarskie. 

III. Konkurs literacki „Morska poczta butelkowa”.   
IV. Prezentacja multimedialna „My na pokładzie Programu”.  
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WYTYCZNE KONKURSOWE: 
 

I. Konkurs fotograficzny 

1. Konkurs fotograficzny „My na pokładzie Programu” skierowany jest do wszystkich uczestników 
Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej, w każdej kategorii wiekowej.  
Zdjęcia w kategorii A winny przedstawiać postacie na jednostkach pływających. 

2. Konkurs fotograficzny „Regaty The Tall Ships Races 2014 w moim obiektywie” skierowany jest  
tylko i wyłącznie do uczestników rejsów doprowadzających oraz biorących udział w regatach  
TTSR 2014. 

3. Uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu po 1 fotografii w każdej kategorii.  
4. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu tylko i wyłącznie zdjęcia fotograficzne wykonane 

samodzielnie, do których Uczestnicy posiadają wszelkie prawa autorskie.  
5. Każde zdjęcie na odwrocie powinno być opatrzone etykietą z opisem zawierającym następujące dane: 

 tytuł fotografii; 

 imię, nazwisko i wiek uczestnika Konkursu; 

 imię i nazwisko opiekuna SKEM oraz telefon kontaktowy;  

 nazwa i nr szkoły, do której uczęszcza uczestnik Konkursu. 

6. Fotografie do Konkursu muszą być dostarczone zgodnie z pkt. a i b w formie: 

a) plików cyfrowych JPG na płytę CD, o minimalnej rozdzielczości 2400 x 3200 pikseli, umożliwiające 
powielanie nadesłanych prac do wystawy.  

b) zdjęć wydrukowanych na papierze fotograficznym w formacie 15x20 cm i na odwrocie opatrzonych: 
tytułem pracy, kategorią, imieniem i nazwiskiem autora. Na zdjęciach nie należy umieszczać żadnych 
innych danych. 

7. Obróbka graficzna dozwolona jedynie w zakresie korekcji koloru i wyostrzenia obrazu.  
8. Każdy Uczestnik Konkursu zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, stanowiące wzór 1 do niniejszego 

regulaminu.  

Etykieta na zdjęcie (proszę wypełnić drukowanymi literami) 

Nazwa konkursu …………………….………………….. Kategoria konkursowa …………………………………… 

Tytuł fotografii …..…………………………………………………………………….……………………………… 

Imię i nazwisko uczestnika ………….………………………………………….………….. wiek…….…………….. 

Szkoła/ placówka  ……..……………………………………………………………………..………………….…….  

Imię i nazwisko opiekuna SKEM …………………………………………………………………………..………... 

 

 

II. Konkurs literacki „Morska poczta butelkowa” 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. 

2. Prace muszą być pracami autorskimi, nigdzie niepublikowanymi. 

3. Uczestnik konkursu pisze „List” w jęz. angielskim niemieckim, hiszpańskim lub rosyjskim.  

4. „List” jest napisany własnoręcznie, ołówkiem miękkim lub o średniej twardości, na białym papierze 

formatu A4, gramatury 80 (łatwy do zwinięcia).  

5. Tematyka „Listu” jest dowolna.  

6. Autor „Listu” powinien mieć świadomość, że „Ktoś” przeczyta go za rok, za dwa, a może za 100 lat. 

7. Od kogo będzie odpowiedź? Z jakiego zakątka świata? Czy „List” nie rozbił się o skały? A może dalej 

pływa po morzach i oceanach? Te pytania powinny nurtować każdego autora „Listu”. 

8.  „List” ma zachęcić czytającego znalazcę do napisania odpowiedzi. 

9. Autor „Listu” powinien we wstępie kilku zdaniach przedstawić się (ważne, aby podał swoje imię, wiek 

oraz skąd pochodzi). 

10. Każda nadesłana na konkurs praca powinna być oznaczona godłem (słowo lub wyrażenie,  znak graficzny 

będące umownym znakiem autora). 

11. Nadawca – autor określa miejsce wodowania „Listu” na trasie Wyprawy Narwik 2015, które musi 

uzasadnić, wg wzoru 2.  
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12. Miejsce „wodowania Listu” powinno być szczególne. Na jego wybór powinny mieć wpływ warunki 

hydrologiczne, szczególnie układ prądów powierzchniowych (które mogą określić kurs „Listu”) lub inne, 

np. miejsce związane z wydarzeniem historycznym. 

13. Do prac należy dołączyć podpisane oświadczenie (wzór 1) . 

14. Prace, które nie będą spełniały wyżej wymienionych wymogów będą odrzucane. 

15. Każdy Uczestnik Konkursu zobowiązany jest dołączyć dwa oświadczenia, stanowiące wzór 1 i 2 

do niniejszego regulaminu.  

 

III. Prezentacja multimedialna 

1. Prezentacja dorobku pracy Koła w ramach Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej. 

2. Prezentacja przestawiać powinna zajęcia w ramach ABC Żeglarskiego, biwaku w ramach Programu. 

3. Prezentacje nie związane z działalnością Programu zostaną odrzucone. 

4. Czas trwania max 10 minut lub 30 slajdów. 

5. Każdy Uczestnik Konkursu/szkoła zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, stanowiące wzór 1  

do niniejszego regulaminu.  

OCENA: 

 Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac. 

 Komisja konkursowa dokonuje oceny według następujących kryteriów: 

 trafność doboru tematu pracy; 

 walory artystyczne; 

 oryginalność; 

 jakość techniczna i poziom estetyczny zdjęć; 

 uzasadnienia miejsca wodowania „Listu”. 

 Organizator przewiduje nagrody dla laureatów I, II i III miejsca oraz wyróżnienia w każdym konkursie 
kategoriach. 

 „Listy” Laureatów I, II i III miejsca w Konkursie literackim „Morska poczta butelkowa” zostaną uroczyście 
wrzucone do morza – w miejscu wskazanym przez autora - podczas Wyprawy Narwik 2015 oraz opublikowany 
w wydawnictwie „Nasze Rejsy”.  

 Decyzja Komisji jest ostateczna i niepodważalna. 

 Warunki organizacyjne określa bezpośrednio organizator. 
 

MIEJSCE I TERMINY: 

 Kartę zgłoszenia należy przesłać do 3 października br. na adres: edumorska@palac.szczecin.pl. 

 Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Pałacu Młodzieży w Szczecinie (al. Piastów 7) 
do 7 listopada 2014 r., do godz. 16.00. 

 Posiedzenie Komisji odbędzie się 27 listopada 2014 r. 

 Podsumowanie i wręczenie nagród – 11 /18 grudzień 2014 r. 

 Otwarcie Wystaw Pokonkursowych podczas Sesji Nasze Rejsy – 8 styczeń 2015 r.  
 

UWAGI KOŃCOWE: 

 Prace nie spełniające warunków regulaminu oraz dostarczone po terminie zostaną zdyskwalifikowane. 

 Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody do przetwarzania danych osobowych 
do celów organizacyjnych i promocyjnych imprezy. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wyróżnionych i nagrodzonych utworów w materiale 
promocyjnym konkursu, prasie lokalnej, na stronie internetowej organizatora, na profilu portalu 
społecznościowego Facebook oraz na stornach internetowych instytucji współpracujących. 

 Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, stają się one własnością organizatora. 

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

mailto:edumorska@palac.szczecin.pl
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KARTA ZGŁOSZENIA  
termin zgłoszenia upływa z dniem 3 października 2014 r. 

 

 
...................................................................................................................................................................................... 

(Nazwa szkoły) 

...................................................................................................................................................................................... 
(dokładny adres szkoły) 

tel. ...................................... fax ...................................... e´mail ………................................................................ 

zgłasza udział w konkursie „Nasze Rejsy – Przygoda pod żaglami” w następujących kategoriach (proszę 

zaznaczyć kółkiem lub podkreślić wybrane kategorie).  

 

1. Konkurs fotograficzny  „My na pokładzie Programu” w kategorii: 

 Ja i Ty… na kajaku, DZ-cie, żaglówce, jachcie…  

tak         nie 
 

 Impresje żeglarskie 

tak         nie 

 

2. Konkurs fotograficzny „Regaty The Tall Ships Races 2014 w moim obiektywie ”  

w kategorii: 

 Ja i Ty… w rejsie. 

tak         nie 

 

 Impresje żeglarskie 

tak         nie 

 

3. Konkurs literacki „Morska poczta butelkowa”.   

tak         nie 

 

4. Prezentacja multimedialna „My na pokładzie Programu”.  

tak         nie 

 
 

 
 

Opiekun SKEM  
 

Imię i nazwisko                         

Dyrektor Szkoły 
 

Imię i nazwisko 

 
 

Zachęcam do udziału we wszystkich konkursach. 
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Wzór 1 
 

OŚWIADCZENIE 
 

1. Oświadczam, iż przekazane prace autorskie nie były wcześniej nagradzane i publikowane oraz nie naruszają 

majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. 
 

 
 
………………………………………………………………… 

(data, czytelny podpis uczestnika Konkursu) 
 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

2. Oświadczam, że prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę  

na wystawienie i ich publikowanie również dla celów reklamowych Konkursu oraz przyjmuje na siebie wszelkie 

roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu 

„Nasze Rejsy – Przygoda pod żaglami”, tj. Pałacowi Młodzieży – PCE w Szczecinie. 

 
 

………………………………………………………………… 
(data, czytelny podpis uczestnika Konkursu) 

 
 
 
 
 
 

Wzór 2 
 
 

 
UZASADNIENIE 

Wyboru miejsca wodowania „Listu” w Konkursie literackim „Morska poczta butelkowa” 
 
 

1. Imię i nazwisko uczestnika …………………………………..………………………………………….. 

2. Wiek uczestnika …………………………………………………..…………………………………….. 

3. Telefon oraz adres e’mail do uczestnika: ……………………………..……………..…………………... 

 

4. Szkoła, do której uczęszczasz …………………………………………..………………………………. 

5. Imię i nazwisko Opiekuna SKEM …………………………………………..………………………….. 

 

Chciałbym/chciałabym, aby mój „List” został zwodowany podczas Wyprawy Narwik 2015 w miejscu 
zaznaczonym przeze mnie na poniższej mapie, ponieważ ………..………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Mapka Wyprawy NAWIK 2015 
 

 
 

 
 
 
 

……………………………………………………………… 
(data, czytelny podpis uczestnika Konkursu) 

 
 
 
 

Mapy prądów powierzchniowych  
 

  
 
 

 
 

 


