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REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO 

NA REALIZACJĘ PROGRAMU I ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH1 

,, MORSKIE OBLICZE SZCZECINA" 

ROK 2021/2022 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady uzyskania grantu na 

realizację programu koła edukacji morskiej i zajęć edukacyjnych (dalej „zajęcia”) w roku 

szkolnym 2021/2022 pod tytułem „Morskie Oblicze Szczecina”, zwanego dalej „Konkursem”.  

2. Organizatorami Konkursu są Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin i Pałac Młodzieży – 

Pomorskie Centrum Edukacji, jako koordynator Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej 

i Żeglarskiej   

3. Konkurs adresowany do wszystkich szkół i placówek oświatowych, których organem 

prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin.  

4. Konkurs prowadzony jest zgodnie z następującym harmonogramem: 

1) ogłoszenie Konkursu: 15 września 2021 r., 

2) termin składania prac konkursowych (program wraz z niezbędnymi załącznikami): 

od 16 do 30 września 2021 roku, 

3) ogłoszenie wyników Konkursu: 15 października 2021 r., 

4) realizacja zajęć w oparciu o wyłonione projekty: w terminie od 15 października do 

25 czerwca 2022 roku     

5. Powyższy konkurs jest propozycją poszerzenia programu Koła Edukacji Morskiej realizowanego 

w oparciu o założenia Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej na rok 

szkolny 2021/2022 o działania wynikające z ogłoszonego konkursu. 

 

II. CELE KONKURSU 

1. Celem Konkursu grantowego jest wsparcie Kół Edukacji Morskiej, poprzez dofinansowanie 

programów edukacyjno-wychowawczych tematycznie związanych z „Morskim Obliczem 

Szczecina”.     

2. Dodatkowo, projekt w swoim założeniu powinien budować i wzmacniać tożsamość lokalną, 

popularyzować wiedzę o morzu i regionie, propagować żeglarstwo, tradycje morskie, zwyczaje 

oraz etykietę żeglarską. Kształtować postawy osobowościowe uczestników, m.in. koleżeńskości, 

sumienności, punktualności, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, pracy w zespole 

oraz stanowić wsparcie promocji szkoły poprzez aktywne zaangażowanie w edukację morską. 

 

III. PRZEDMIOT KONKURSU 

Przedmiotem Konkursu Grantowego jest wyłonienie najlepszych programów (dalej „Projektów”) 

działań edukacyjno-wychowawczych, upowszechniających i ukazujących „Morskie Oblicze 

Szczecina”, adresowanych do wychowanków przedszkoli i oddziałów przedszkolnych SP, 

uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.  

 

                                                           
1 Przez sformułowanie „zajęcia edukacyjne” należy rozumieć warsztaty, konkursy, prezentacje, spotkania, pokazy, gry 

dydaktyczne lub inne formy, których tematyka związana będzie z tematem przewodnim Konkursu.   
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IV. WARUNKI KONKURSU 

1. Uczestnikiem Konkursu może być przedszkole lub oddziały przedszkolne w SP, szkoła 

podstawowa, szkoła ponadpodstawowa lub placówka oświatowo-wychowawcza,  

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie szkoły / placówki do Szczecińskiego 

Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej w roku szkolnym 2021/22.  

3. Autorami Projektu mogą być wszyscy uczestnicy SKEM - nauczyciele, uczniowie, rodzice. 

4. Przedszkole, Szkoła, Placówka Oświatowa do Konkursu może złożyć tylko jeden Projekt. 

5. Konkurs realizowany będzie w trzech kategoriach: 

1) wychowanków przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach (kat. I), 

2) uczniów szkół podstawowych klas I-VIII (kat. II), 

3) uczniów szkół ponadpodstawowych (kat. III). 

 

V. FINANSOWANIE I TERMINY PRZEKAZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH 

1. Wysokość grantu dla poszczególnych kategorii: 

1) kategoria I od 2000 –5000 zł, 

2) kategoria II od 2000 – 8000 zł, 

3) kategoria III od 2000 –10000 zł. 

2. Terminy realizacji finansowania zajęć: 

1) transza I - realizacja od 15.10 – 31.12.2021 roku, przekazanie do 30.10.2021roku, 

2) transza II - realizacja od 1.01 - 25.06.2022 roku, przekazanie do 30.01.2022 roku.   

3. Przeznaczenie dofinansowania 

1) Dofinansowanie może być przeznaczone na: 

a) przygotowanie i organizację zajęć edukacyjno-wychowawczych,  

b) zakup materiałów związanych z realizacją projektu, 

c) zakup nagród dla uczestników,  

d) zakup pomocy dydaktycznych związanego z realizacją Projektu;  

e) koordynację Projektu, której koszt nie może przekroczyć 660,00 zł brutto za I etap (max.12 

godzin zegarowych) i 990,00 zł brutto za II etap (max. 18 godzin zegarowych). 

 

VI. TRYB NABORU WNIOSKÓW I UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY 

 

1. Zgłoszenie do Konkursu należy przesłać do Pracowni Edukacji Morskiej PMPCE 

z wykorzystaniem Formularza dostępnego na stronie internetowej Pracowni http: 

//palac.szczecin.pl/edukacja-morska/, w wersji elektronicznej na adres e-mail: 

edumorska@palac.szczecin.pl oraz w wersji papierowej na adres: Pracowni Edukacji 

Morskiej Pałacu Młodzieży Pomorskiego Centrum Edukacji, Al. Piastów 7, 70-327 

Szczecin, z dopiskiem Konkurs Grantowy Morskie Oblicze Szczecina, w terminie 

określonym w rozdz. I pkt. 4 ppkt. 2) Regulaminu. O terminie wpływu Formularza w wersji 

papierowej decyduje data stempla pocztowego lub prezentaty PMPCE.  

2. Wnioskodawcą i realizatorem Projektu j es t  Koło Edukacji Morskiej. 

3. Projekt musi mieć pisemną akceptację Dyrektora i Głównego księgowego szkoły / placówki 

oświatowej na Formularzu zgłoszeniowym, 

 

mailto:edumorska@palac.szczecin.pl
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4. Projekt musi zawierać: 

1) Cel i założenia programowe,  

2) Informację o adresatach (ze wskazaniem ich grupy wiekowej oraz liczebności), 

3) Szczegółowy opis planowanych działań, 

4) Harmonogram, (szczegółowy przebieg ze wskazaniem czasu przeznaczonego na 

poszczególne zajęcia, działania i etapy), 

5) Metody pracy, formy i środki dydaktyczne 

6) Preliminarz,  

7) Zakładane efekty, 

8) Imię nazwisko autora/autorów projektu, 

9) Imię nazwisko koordynatora projektu. 

 

VII. PROCEDURA I KRYTERIA PRZYZNAWANIA G R A N T Ó W  

1. W ramach ogłoszonego Konkursu złożone Projekty będą oceniane pod kątem kryteriów: 

1) formalnych, 

2) merytorycznych. 

2. Pracownia Edukacji Morskiej dokonuje oceny Projektu w zakresie spełnienia wymogów 

formalnych na podstawie kart oceny formalnej (załącznik nr 1), 

3. Każdy Projekt złożony w Konkursie musi łącznie spełnić wszystkie kryteria formalne, które zostały 

wymienione w karcie oceny formalnej. 

4. Oferta niespełniająca wymogów formalnych podlega odrzuceniu. 

5. Ocena merytoryczna dokonywana będzie przez Kapitułę Szczecińskiego Programu Edukacji 

Wodnej i Żeglarskiej, zwaną dalej „Kapitułą”,  

6. Kapituła pracuje zgodnie z Regulaminem prac Kapituły, 

7. Skład Kapituły jest ogłoszony na stronie Pracowni Edukacji Morskiej PMPCE  

8. Kapituła, dokonuje oceny Projektu w zakresie spełnienia wymogów merytorycznych według 

następujących kryteriów (załącznik nr 2): 

1) Ocena możliwości realizacji zadania przez Szkołę/Placówkę, w tym: 

a) Opis projektu, precyzyjny i merytoryczny, zgodny z przedmiotem konkursu, zawierający 

szczegółowy opis planowanych do realizacji działań, grupę docelowa (wiek i liczebność), 

sposób realizacji zajęć, 

b) Ocena zakładanych rezultatów realizacji projektu, sposoby monitorowania, 

c) Struktura, przejrzystość i kompletność programu edukacyjno-wychowawczego, 

2) Ocena przedstawionego preliminarza (kalkulacji kosztów), w tym: 

a) racjonalność kosztów, spójność z planowanymi działaniami i zajęciami, 

b) prawidłowość kwalifikacji kosztów do kategorii kosztorysu, 

3) Ocena proponowanej, jakości wykonania projektu, w tym: 

a) Opis realizatorów/kadry/instytucji przy udziale, których Szkoła/Placówka będzie realizować 

projekt, 

b) Zgodność harmonogramu z planowanymi w opisie działaniami, 

c) Stopień oddziaływania projektu na członków SKEM, ich zaangażowanie i udział, 

d) Zaangażowanie i udział innych członków społeczności szkolnej w działania realizowane 

w ramach projektu, 

e) Innowacyjność i oryginalność w doborze form i środków dydaktycznych oraz metod pracy. 
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4) Ocena planowanego przez Szkołę/Placówkę wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń 

wolontariuszy i pracy społecznej członków SKEM oraz dotychczasowej działalności 

i doświadczenia w realizacji Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej. 

9. Oceny Kapituły są wiążące, ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

10. Kapituła, dokonuje oceny zgodności projektu z Regulaminem i proponuje wysokość grantu, 

rekomendując jego przyznanie do decyzji Dyrektora Wydziału Oświaty UM Szczecin.   

 

VIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin Konkursu Grantowego MORSKIE OBLICZE SZCZECINA zostanie opublikowany na 

stronie internetowej Pałacu Młodzieży PCE w Szczecinie.  

2. Przystępując do Konkursu Uczestnicy potwierdzają tym samym znajomość oraz akceptację Regulaminu 

Konkursu. 

3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie Pałacu Młodzieży PCE, natomiast Uczestnicy 

zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej dnia 15 października 2021 roku. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

6. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie bezzwłocznie opublikowana na stronie 

www.palac.szczecin.pl oraz wysłana do Uczestników Konkursu. 

7. Stosownie do art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych), dalej „RODO”, podstawą prawną przetwarzania przez PMPCE danych osobowych osób 

upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu Uczestnika Konkursu, autorów zajęć, osób 

prowadzących zajęcia oraz przedstawicieli Laureatów, na stronie www.palac.szczecin.pl i/lub portalach 

internetowych PMPCE i/lub kanałach PMPCE w mediach społecznościowych jest zgoda osób, których 

te dane dotyczą. 

8. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1231, ze zm.) podstawą opublikowania wizerunku przedstawicieli Laureatów na stronie 

www.palac.szczecin.pl i/lub portalach internetowych PMPCE i/lub kanałach PMPCE w mediach 

społecznościowych, jest ich zgoda udzielona na podstawie oświadczenia określonego w załączniku nr 3 do 

Regulaminu. 

9. Administratorem Danych Osobowych przedstawicieli Uczestników/Laureatów, osób prowadzących zajęcia 

jest Pałac Młodzieży - Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie al. Piastów 7, 70-327 Szczecin; tel. 91 

422 52 61 wew. 34, fax 91 422 52 62 www.palac.szczecin.pl, e-mail: pmpce@miasto.szczecin.pl; 

przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi 

nasze uzasadnione interesy i odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia 

Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie 

z zasadami określonymi w niniejszym rozporządzeniu. 

  

 
 
 
 
 

Regulamin Konkursu Granowego „Morskie oblicze Szczecina” został zaakceptowany 
przez Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin i obowiązuje od dnia 

15 września 2021 roku 
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