
WODNIACY – wszechstronni, sprawni, zgrani 

 

Zapraszamy do udziału w zabawie połączonej z konkursem. 

1. Termin: 11.12. 2017 r. (poniedziałek) godzina 10.00– 12.00 

2. Miejsce  zawodów: pływalnia  SP 51, ul. Jodłowa 21, wejście do szkoły od strony basenu 

3. Dojazd: autobus 75, 60 

4. Organizator: Szkoła Podstawowa Nr  51w Szczecinie 

5. Osoby odpowiedzialne: Anna Hanczewska,  Małgorzata Wicher-Ostrowska, tel; 664126276  

     e-mail; mwo@post.pl 

6. Uczestnicy:  8 osobowe reprezentacje Szkolnych Kół Żeglarskich  klas IV, V, VI 

Zawodnicy powinni posiadać podstawowe umiejętności pływackie i  mieć ze sobą; strój  

pływacki, ręcznik, czepek, klapki, koszulkę lub bluzę (którą mogą zmoczyć) do ubrania 

się   podczas zadań teoretycznych.   

7. Program:  

 09.45 – odprawa opiekunów drużyn biorących udział w zawodach (opiekunowie posiadają 

klapki), w tym czasie uczestnicy  przebierają się i przygotowują. 

-     prezentacja zespołów biorących udział w zawodach  oraz uroczyste rozpoczęcie turnieju. 

 10.00 – 12.00 konkurencje  

 12.00 pokazy styli pływackich klas sportowych 

 12.15 – podsumowanie zawodów wręczenie nagród. 

 

Zakres materiału na podstawie którego będą opracowane zadania dla drużyn 

-     „róża wiatrów” - kursy główne i pośrednie (pn, N, NW) 

-     znajomość podstawowych węzłów: ósemka, knagowy,  prosty, refowy, ratowniczy,  

-     podstawowe pojęcia używane w żeglarstwie (typu: kotwica, port, kompas, wiatr, węzły, cumy) 

-     sprzęt ratowniczy używany na statkach i żaglówkach 

-     umiejętność odczytywania tekstu napisanego alfabetem Morsa
'
e  (uczniowie otrzymają  

        alfabet) 

 

8. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie zespołu do dnia 04.12.2017 r.  drogą elektroniczną    

na adres  mwo@post.pl zgodnie  z dołączonym załącznikiem. 

 

9. Ponieważ wszyscy uczestnicy będą rozbierali się w dwóch szatniach i  będzie tam bardzo dużo 

osób, bardzo prosimy by:  każde dziecko, po rozebraniu się spakowało wszystkie swoje rzeczy do 

torby, torby jednej szkoły były złożone w jednym miejscu  szatni,  a  cenne rzeczy  zostały 

przekazane opiekunom grup. 

 

10.  Drużyny  zapisywane są do imprezy według kolejności zgłoszeń. Planujemy maksymalnie 12 

drużyn.  
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Formularz zgłoszenia dla szkół podstawowych  

klas   IV  -  VI 

 

 

 

 
ZGŁOSZENIE 2017 r. 

 
Zgłaszam chęć uczestnictwa reprezentacji 

Szkolnego Koła Edukacji  Morskiej 
 
 
………………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa szkoły) 
 
w imprezie edukacyjno-sportowej „Wodniacy” 
 
Opiekunem SKEM  jest  ……………………………………………………………….. 
 
tel.  ……………………………………..  email ………………………………………….. 
 
Uczniowie nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku 

fizycznego, posiadają podstawowe umiejętności pływackie (położenie na 
wodzie, zanurzanie się na płytkiej wodzie, praca nóg w poślizgu z asekuracją 
przyboru ) 

 
 
 
 
 

Szczecin, dnia …………..                                              Podpis opiekuna grupy 
 
 
 
 
 


