
SZCZECIŃSKI  PROGRAM  EDUKACJI  WODNEJ  I  ŻEGLARSKIEJ 
„MORZE  PRZYGODY - Z  WIATREM  W  ŻAGLACH” 

 

Pracownia Edukacji Wodnej i Żeglarskiej Pałacu Młodzieży – PCE w Szczecinie 
Al. Piastów 7, 70-327 Szczecin 

 

 

 
 

KONKURS „MORSKA CHOINKA”  
– konkurs na ozdobę choinkową w stylu marynistycznym  

dla uczniów SP 
 

 
ORGANIZATOR: 

 Szkolne Koło Edukacji Morskiej przy Szkole Podstawowej nr 51 w Szczecinie  

– opiekun Grażyna Szyndel i Agnieszka Chodorowska, tel. 608112623, e-mail: grasz@wp.pl 

WSPÓŁORGANIZATOR: 

 Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin; 

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

CELE KONKURSU:  

 przybliżenie i zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycjami marynistycznymi, 

 rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej, 

 propagowanie idei Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej, 

 morska dekoracja choinki w Pracowni Edukacji Wodnej i Żeglarskiej Pałacu Młodzieży, 

 prezentacja talentów plastycznych. 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

 Tematem konkursu są ozdoby choinkowe w dowolny sposób nawiązujące do tematyki marynistycznej.  

 Każdy z uczestników ma za zadanie wykonać z własnych materiałów jedną ozdobę choinkową: płaskorzeźbę 

lub formę przestrzenną – zawieszkę lub łańcuch. 

 Ozdoba musi być autorską pracą uczestnika konkursu, wykonaną ręcznie. 

 Prace powinny spełniać wszystkie „normy” choinkowe tzn. 

- być lekkie, 

- dekoracyjne, 

- dać się zawiesić na choince (posiadać odpowiednie zawieszenie). 

 Prace, które nie będą spełniały powyższych warunków nie będą oceniane przez komisję. 

KATEGORIE WIEKOWE: 

 Uczestnicy konkursu: dzieci /młodzież ze szkół podstawowych 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:  

 do 7 grudnia 2018 do godziny 15:00 do sekretariatu SP nr 51 przy ul. Jodłowej 21  

lub do sekretariatu Pałacu Młodzieży. 

 Prace należy  opatrzyć czytelną i trwałą metryczką (imię, nazwisko, szkoła, klasa, opiekun), przymocowaną do 

pracy w widocznym miejscu.   

 Równolegle ze złożeniem prac prosimy o wysłanie zgłoszenia zawierającego te same informacje na adres 

grasz@wp.pl (wg wzoru). 

 Prace złożone na konkurs nie będą zwracane uczestnikom. 

 Nadesłanie prac jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych ucznia 

i opiekuna do celów związanych z organizacją konkursu. 
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OCENA: 

 Konkurs oceniać będzie jury złożone z nauczycieli związanych z edukacją morską.  

 Komisja konkursowa dokona oceny według następujących kryteriów:  

- pomysłowość, 

- pracochłonność i staranność wykonania, 

- wrażenia artystyczne, 

- nawiązanie do tradycji marynistycznych. 

 Organizator przewiduje dyplomy i  upominki rzeczowe za I, II i III miejsce  oraz  wyróżnienia dla najlepszych 

prac w kategoriach wiekowych.  

 Decyzja komisji jest ostateczna i niepodważalna.  

 Ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów i nagród nastąpi w dniu 13 grudnia 2018 o godz. 13 w Pracowni 

Edukacji Morskiej. 

Wspólnie udekorujmy morską choinkę w Galerii Edukacji Morskiej w Pałacu Młodzieży! 

 

 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU MORSKA CHOINKA 

imię i nazwisko uczestnika: ………………………………………………………………………….……….. 

klasa: ………………………………………………………………………..……………………………….. 

szkoła: ……………………………………………………………………………………………………….. 

imię i nazwisko opiekuna SKEM: …………………………………………………………………….……… 

tel. kontaktowy do opiekuna: ……………………………………………………………………..……..…… 

krótki opis pracy (cechy łatwe do rozpoznania): ……………………………………………………………… 

uwaga: można dołączyć fotografię w celu łatwiejszej identyfikacji autora pracy 

 

Zgłoszenie proszę wysłać równolegle ze złożeniem pracy na adres grasz@wp.pl (do 7.12.2018) 
 

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. 

mailto:grasz@wp.pl

