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VI edycja konkursu „Wielcy Podróżnicy i Odkrywcy - Ludomir Mączka” 

 

 
ORGANIZATOR: 

 Szkoła Podstawowa nr 14 w Szczecinie 

WSPÓŁORGANIZATOR: 

 Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin; 

 Pracownia Edukacji Wodnej i Żeglarskiej Pałacu Młodzieży – PCE w Szczecinie; 
 

MIEJSCE KONKURSU: 

 Szkoła Podstawowa nr 14 w Szczecinie, ul. Strzałowska 27 

CELE KONKURSU:  

 Poznanie życia i osiągnięć Ludomira Mączki 

 Rozwijanie zainteresowań żeglarskich 

 Wyrażanie siebie za pomocą ekspresji  plastycznej 

 Współzawodnictwo między drużynami i efektywne współdziałanie w zespole 
 Integracja uczniów Szkolnych Kół Edukacji Morskiej 

 
ZASADY UCZESTNICTWA: 

 Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie we właściwym terminie udziału 4-osobowych drużyn . 
 
KATEGORIE WIEKOWE: 

 Uczestnicy konkursu:  
      - dzieci  ze Szkół Podstawowych kl. IV-VI zrzeszone w SKEM; 
       
KATEGORIE KONKURSOWE: 

Przedmiotem konkursu jest życie i rejsy Ludomira Mączki oraz  znajomość  podstaw  żeglarstwa. 
W konkursie przewidziane są następujące konkurencje oceniane przez jury : 

 Test wiedzy dotyczący życia Ludomira Mączki, trasy jego podróży oraz znajomości nazw 
kontynentów  

 Konkurencje  edukacyjne z elementami wiedzy żeglarskiej( węzły, budowa Optymista, kursy 
względem wiatru) 

 Układanie puzzli (rodzaje ożaglowania) 

 Rozszyfrowanie hasła zapisanego alfabetem Morsa 

 Praca plastyczna z wykorzystaniem kodu flagowego ( dostępnego dla każdej drużyny) 
 

MIEJSCE I TERMIN: 

 13 lutego 2014 r., godz. 11.30 - SP 14 w Szczecinie ul. Strzałkowska 27a. Dojazd autobusem 59 
– przystanek „Szpital Golęcin” lub 58 – ul. Rolna - pod samą szkołą. 

Zgłoszenia należy przesyłać do 3 lutego 2014r na adres: wendulka@poczta.onet.pl - każde 

zgłoszenie będzie potwierdzone (w przypadku braku potwierdzenia proszę o ponowne wysłanie zgłoszenia).  
 
UWAGI KOŃCOWE: 

 Zwycięzcą zostanie drużyna tej szkoły, która zdobędzie największą ilość punktów.  

 Nagrody przewidziane są dla wszystkich uczestników konkursu. 
 
 
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. 
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