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Konkurs „Wiedzy morskiej” 
 
 

 ORGANIZATOR: 

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

 Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin. 

 Centrum Żeglarskie; 
 

MIEJSCE KONKURSU: 

 Pałac Młodzieży – PCE, ul. Piastów 7, Szczecin 

 Centrum Żeglarskie, ul. Przestrzenna 19, Szczecin 

CELE KONKURSU:  
Popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy o:  

 historii i geografii jeziora Dąbie; 

 ochronie środowiska wodnego; 

 zasłużonych dla Polski Ludziach Morza; 

 żeglarstwie; 
 
ZASADY UCZESTNICTWA: 

 Konkurs skierowany jest do: 

 uczniów szkół podstawowych klas I – III oraz klas IV – VIII  
oraz  

 uczniów szkół średnich zrzeszonych w SKEM. 

 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest terminowe zgłoszenie szkoły/placówki.  

 Każda szkoła lub placówka oświatowa zgłasza do konkursu 5-osobową drużynę.  

 Skład drużyny może ulec zmianie w całym konkursie, w przypadku niezależnym od zawodnika (np. choroba 
zawodnika, praktyka szkolna itp.). Ostateczną decyzję o zmianie zawodnika podejmuje  organizator  

 Konkurs odbywać się będzie w II etapach. 
 

I ETAP  

Drużyny szkół podstawowych klas I – III startują w następujących konkurencjach 
1. Nazwy podstawowego osprzętu na jachcie. 

2. Znajomość węzłów żeglarskich – ósemka, półsztyk, płaski, refowy. 

3. Układanie puzzli żeglarskich na czas. 

4. Zabawy i gry integracyjne. 

Drużyny szkół podstawowych klas IV – VIII  
1. Rozwiązują test wiedzy składający się z 30 pytań testowych i otwartych. Test rozwiązywany jest indywidualnie 

przez każdego uczestnika. Suma uzyskanych punktów daje miejsce drużynowe. 

2. Znajomość węzłów żeglarskich – ratowniczy, flagowy, szotowy, knagowy, cumowy żeglarski, buchtowanie 

3. Konkurencje sportowe na sali gimnastycznej 

 Drużyny szkół średnich  
1. Rozwiązują test wiedzy składający się z 30 pytań testowych i otwartych. Test rozwiązywany jest indywidualnie 

przez każdego uczestnika. Suma uzyskanych punktów daje miejsce drużynowe.  

2. Znajomość węzłów żeglarskich – rożkowy, knagowy, szotowy, ratowniczy, wyblinka. 

3. Wybijanie szklanek. 

4. Rozpoznawanie bander państw europejskich leżących nad morzem. 

5. Podstawowa umiejętność posługiwania się mapą morską: 

- określenie obiektów na podstawie długości i szerokości geograficznej 

- znajomość oznakowania niebezpieczeństw w systemie IALA 
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II ETAP 

Drużyny z każdej kategorii wiekowej rywalizują w ABC Żeglarskim na wodzie na przystani Centrum Żeglarskiego. 

Konkurencje na wodzie: 
 

Szkoła Podstawowa  

(kl. I-III) 

Szkoła Podstawowa  

(kl. IV-VIII) 

Szkoła Średnia 

 Optymist   Skipper  DZ-ta 

 

ZAKRES MATERIAŁU OBJĘTEGO KONKURSEM:  

 

Szkoła Podstawowa  

(kl. I-III) 

Szkoła Podstawowa  

(kl. IV-VIII) 

Szkoła Średnia 

 Węzły żeglarskie; 

 Teoria żeglowania; 

 Budowa jachtów żaglowych; 

 Jachty morskie Edukacji 

Morskiej. 

 

 Geografia jeziora Dąbie i 

ujścia Odry; 

 100 lat od zaślubin Polski z 

Morzem; 

 Sylwetka Konstantego 

Maciejewicza; 

 Współczesne żaglowce w 

Polsce i na świecie; 

 Jachty morskie Edukacji 

Morskiej. 

 

 Podstawowa wiedza o mapach 

morskich. 

 100 lat od zaślubin Polski z 

Morzem; 

 Sylwetka Eugeniusza 

Kwiatkowskiego; 

 Sylwetka Konstantego 

Maciejewicza; 

 Współczesne żaglowce w 

Polsce i na świecie; 

 Jachty morskie Edukacji 

Morskiej. 

 
TERMINY: 

 Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 4 marca 2020 r. na adres e’mail: 
edumorska@palac.szczecin.pl.  

 Etap I konkursu odbędzie się 19 marca 2020 r. w Pałacu Młodzieży wg harmonogramu: 

 godz. 09.00 – 10.30 – szkoły podstawowe klasy IV - VIII; 

 godz. 10.30 – 12.00 – szkoły podstawowe klasy I - III; 

 godz. 12.00 – 13.30 – szkoły średnie. 

 Informacje o wynikach I etapu zostaną przekazane drogą elektroniczną do szkół oraz  opiekunów SKEM; 

 II etap konkursu z podziałem na grupy wiekowe odbędzie się w 21 maja 2020 r. o godz. 10.00 w oparciu  
o bazę Centrum Żeglarskiego. 

 wręczenie nagród za I i II etap przy wspólnym ognisku - 21 maja 2020 r. ok. godz. 12.00 w Centrum 
Żeglarskim. 
 

OCENA: 

 Powołane przez organizatorów jury dokona oceny poszczególnych konkurencji. 
 
NAGRODY: 

 Nagrody pieniężne w zależności od finansowania Miasta Szczecin. 

 dla drużyn za zajęcie I – III miejsca; 

 indywidualne – do rejsu w ramach reprezentacji Szczecina podczas regat TTSR 2020 (dotyczy ucznia 

w kategorii wiekowej 15+).  

 Wszystkie drużyny otrzymają dyplomy uczestnictwa. 

 UWAGI KOŃCOWE: 

 Przekazane lub wykonane podczas konkursu prace stanowią dokumentację konkursu i nie podlegają zwrotowi. 

 

mailto:edumorska@palac.szczecin.pl
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KARTA ZGŁOSZENIA 
Zgłaszam udział w konkursie „Wiedzy morskiej” 5-osobową drużynę ze …………..…………………………… 

                                                                                                                                   (nazwa szkoły / placówki oświatowej) 

w składzie: 

1. ……………………………………….……….……………...  

2. ……………………………………….………….…………...  

3. ……………………………………….………….…………...  

4. ……………………………………….………….…………...  

5. ……………………………………….………….…………...  

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 

        

 

 

 

 
Działając, jako opiekun prawny dziecka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, niniejszym wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego / mojego dziecka w formie papierowej (tradycyjnej)  
i elektronicznej wraz z danymi identyfikacyjnymi, w tym imieniem i nazwiskiem, przez Szczeciński Program Edukacji Wodnej i Żeglarskiej 
(SPEWiŻ) i Pałac Młodzieży w Szczecinie w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych  
z realizowanymi przez placówkę oświatową zadaniami. Zgoda obejmuje możliwość przetwarzania wizerunku poprzez jego kadrowanie  
i kompozycję. Mam świadomość tego, iż zgodę mogę wycofać w każdym czasie. 

 

 Imię i nazwisko dziecka   

 Szkoła: 
 

 

 Wizerunek będzie przetwarzany w szczególności w zakresie: 

Udostępniania w Internecie, w tym na stronie internetowej placówki oświatowej, Portalu Edukacyjnym lub profilu placówki 
oświatowej, zamieszczania w materiałach promocyjnych, informacyjnych, audiowizualnych, broszurach, gazetkach, tablicach 
ogłoszeń, w związku z konkursami i innymi działaniami edukacyjno – oświatowymi Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i 

Żeglarskiej. 

ZEZWALAM / 

NIE ZEZWALAM 

  
Ponadto wyrażam zgodę na wykorzystywanie w charakterze niekomercyjnym prac autorstwa mojego dziecka przez Szczeciński Program Edukacji 
Wodnej i Żeglarskiej (SPEWiŻ) oraz Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie poprzez zgłoszenie pracy do udziału w 
konkursach, wystawach, pokazach i podobnych wydarzeniach organizowanych przez podmioty trzecie, a także poprzez wykorzystywanie na 
wydarzeniach organizowanych przez SPEWiŻ i Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie, w formie publicznego wykonania, 
wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, a także publicznego udostępnienia i rozpowszechniania pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 
 
 

……………………                  

       …………………………………………… 

miejscowość i data                               czytelny podpis rodzica / osoby pełnoletniej 

 
 
Obowiązek informacyjny zgodny z RODO: palac.szczecin.pl/RODO 


