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Konkurs plastyczny „Dzielny żeglarz KOT UMBRIAGA” 
 
 

ORGANIZATOR: 

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

 Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin 
 

MIEJSCE KONKURSU: 

 Pałac Młodzieży – PCE, al. Piastów 7, Szczecin 
 

CELE KONKURSU:  

 Zapoznanie i popularyzowanie kota żeglarza związanego z legendą Jeziora Dąbie 

 Rozwijanie zainteresowań żeglarskich 

 Wyrażanie siebie za pomocą ekspresji  plastycznej 

 Integracja uczniów Szkolnych Kół Edukacji Morskiej 
 
KATEGORIE WIEKOWE: 

 Przedszkola,  

 Szkoły podstawowe (klasy I - III),  
 
ZASADY UCZESTNICTWA: 

 Konkurs skierowany jest do przedszkoli i szkół podstawowych klas I – III zrzeszonych w SKEM 

 Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie w terminie do 15 października 2017 przedszkola, szkoły, 
placówki.  

 Zgłoszenie do konkursu odbywa się przez wysłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres mailowy 
edumorska@palac.szczecin.pl 

 Karty zgłoszeń muszą zawierać dokładny adres (z telefonem) placówki oraz dane i tel. opiekuna SKEM. 

 Każda szkoła lub placówka może maksymalnie zgłosić do 5 prac plastycznych. 
 

OCENA: 

 Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac. 
 
 NAGRODY: 

 W konkursie zostaną przyznane nagrody za I-III miejsce, wyróżnienia i dyplomy 
 

TERMINY I MIEJSCE: 

 Konkurs odbędzie się w dwóch etapach: 

I etap – zapoznanie dzieci z postacią Kota Umbriagi oraz spotkania z panem Wacławem Jefimowiczem (szanty) 

II etap – wykonanie prac plastycznych w formacie A4 – kredką ,ołówkiem, farbą, wydzieranka. 

 Prace należy dostarczyć do organizatora osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie  

do 01 maja 2018 r. – Pałac Młodzieży – PCE, al. Piastów 7, Szczecin 

 Prace, które wpłyną po tym, terminie, nie będą rozpatrywane. 

 Ogłoszenie wyników zostanie opublikowane na stronie internetowej www.palac.szczecin.pl w zakładce Edukacja 

Morska w dziale AKTUALNOŚCI do 15 maja 2018. 

 Wręczenie nagród odbędzie się podczas rejsów z okazji Dnia Dziecka 2018, a prace nagrodzone zostaną 

wystawione na Alei Żeglarzy 2 czerwca 2018 roku podczas uroczystości odsłonięcia rzeźby Kota Umbriagi. 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

 
Zgłaszam udział w konkursie plastycznym  „Dzielny żeglarz KOT UMBRIAGA” 

 
 
 

…………..…………………………… 
(nazwa szkoły / placówki oświatowej) 

 
 

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 

 

        
  


