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Internetowy Konkurs „Wiedzy Morskiej” 
 

 

 ORGANIZATOR: 

• Pracownia Edukacji Morskiej Pałacu Młodzieży – Pomorskiego Centrum Edukacji w Szczecinie  

Al. Piastów 7, tel. 91 422 52 61 wew. 34, konkurs.morski@palac.szczecin.pl 
 

WSPÓŁORGANIZATOR: 

• Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin; 
 

CELE KONKURSU:  

Popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o:  

1. Szczecińskim Programie Edukacji Wodnej i Żeglarstwie; 

2. Historii i geografii jeziora Dąbie; 

3. Ochronie środowiska wodnego; 

4. Zasłużonych dla Polski Ludziach Morza; 

5. Żeglarstwie; 

6. Nowoczesnych źródłach przekazu i komunikowania. 
 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów ze szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz 

placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin. 

2. W konkursie uczestnicy biorą udział indywidualnie.  

3. Konkurs jest wieloetapowy. 

4. Uczestnicy konkursu mogą występować w konkursie używając tylko jednego loginu/ pseudonimu  

i adresu e–mailowego. 

5. Uczestnicy konkursu mogą do niego przystąpić w każdym etapie; 

6. W wyznaczonych terminach w trakcie trwania konkursu na stronie internetowej Pałacu Młodzieży 

http://palac.szczecin.pl/edukacja-morska/ będzie zamieszczanych 15 ponumerowanych pytań 

konkursowych. Ponumerowane odpowiedzi należy wysyłać na adreskonkurs.morski@palac.szczecin.pl. 

7. Uczestnicy konkursu mogą udzielić odpowiedzi według poniższego harmonogramu: 

 

Etap 

Data publikacji pytań,  

odpowiedzi na pytania z poprzedniego 

poziomu oraz wyniki 

Termin nadsyłania odpowiedzi  

na pytania z danego poziomu  

do godziny 15.00 

1 14 marca 2022 21 marca 2022 

2 28 marca 2022 04 kwietnia 2022 

3 11 kwietnia 2022 19 kwietnia 2022 

4 25 kwietnia 2022 02 maja 2022 

5 09 maja 2022 16 maja 2022 

6 

 

PÓŁFINAŁ  31 maja 2022 

w Pałacu Młodzieży FINAŁ 

8. Warunkiem niezbędnym udziału w konkursie jest podanie wraz z odpowiedziami do pytań  

z pierwszego etapu: imienia i nazwiska, wieku, szkoły lub placówki, do której uczęszcza uczestnik 

konkursu, e-maila, z którego korzysta przy wysyłaniu odpowiedzi oraz loginu/pseudonimu,  

pod którym będzie występował w konkursie. 

9. Wysyłając odpowiedzi w kolejnych etapach należy każdorazowo użyć loginu/ pseudonimu. 

10. Wyniki podpisane loginem /pseudonimem zostaną podane w formie tabelarycznej. 

mailto:konkurs.morski@palac.szczecin.pl
http://palac.szczecin.pl/edukacja-morska/
mailto:konkurs.morski@palac.szczecin.pl
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11. Pytania mogą być w formie graficznej, pytań otwartych i zamkniętych oraz wyboru. Będą punktowane 

w zależności od stopnia trudności od 1 do 2 pkt. (pkt. podawane będą przy pytaniach), brak odpowiedzi 

lub odpowiedź błędna - 0 pkt.; 

12. W przypadku wystąpienia nieścisłości w odpowiedziach Organizator może zwrócić się do uczestnika  

o wskazanie źródła informacji z jakiego korzystał. Brak odpowiedzi uczestnika na zadane pytanie  

w ciągu 24 godzin będzie traktowane jako zgoda na werdykt Komisji Konkursowej; 

13. Uczestnicy (7 osób z każdej kategorii wiekowej), którzy uzyskali największą ilość punktów z etapu  

1-5 zostaną poinformowani elektroniczne o zakwalifikowaniu się do etapu 6. 

14. Ostatni 6 etap konkursu, czyli Półfinał i Finał przeprowadzony zostanie w dniu 31 maja 2022 r.  

w budynku Pałacu Młodzieży ul. Piastów 7. 

• Półfinał godz. 10:00 - uczestnicy rozwiążą pisemne testy.  

• do Finału przejdą 3 osoby z najwyższą ilością punktów zdobytych w każdej z kategorii wiekowej. 

• FINAŁ godz. 12:00 – w finale oprócz pytań teoretycznych będą sprawdzane umiejętności 

praktyczne, np. dla młodszych: składanie żagli, kursu względem wiatru i węzły, starszych: refowanie 

żagli czy zadanie z mapą. 

• Godz. 14:00 – wręczenie nagród. 
 

NAGRODY: 

• Główna Nagroda – w każdej grupie wiekowej za zajęcie I, II, III nagroda rzeczowa o wartości: 
I. miejsce - 500,00 zł  
II. miejsce – 300,00 zł 
III. miejsce – 200,00 zł 

• IV-VII miejsca – wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej (drobne materiały promocyjne).  

• Każdy uczestnik otrzymuje dyplom za udział konkursie. 
 

OCENA: 

1. Powołana przez organizatora Komisja dokona oceny nadesłanych prac. 
2. Decyzja Komisji jest ostateczna i niepodważalna. 

 
ZAKRES MATERIAŁU OBJĘTY KONKURSEM:  

 

Szkoła Podstawowa  

(kl. I-III) 

• Teoria żeglowania; 

• Budowa jachtów żaglowych; 

• Węzły żeglarskie;  

• Przyroda jeziora Dąbie i Odry. 

• Jachty morskie w Edukacji Morskiej. 

 

Szkoła Podstawowa  

(kl. IV-VII) 

• Teoria żeglowania; 

• Budowa jachtów żaglowych; 

• Węzły żeglarskie;  

• Geografia jeziora Dąbie i ujścia Odry; 

• Wielkie wyprawy żaglowców; 

• Współczesne żaglowce w Polsce i na świecie; 

• Jachty morskie w Edukacji Morskiej. 

 

Szkoła Podstawowa  

(kl. VIII) 

 

Szkoła Ponadpodstawowa 

• Teoria żeglowania; 

• Budowa jachtów żaglowych; 

• Węzły żeglarskie;  

• Podstawowa wiedza o mapach morskich. 

• Geografia jeziora Dąbie i ujścia Odry; 
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• 100 lat od zaślubin Polski z Morzem; 

• Sylwetka Ludzi Morza; 

• Współczesne żaglowce w Polsce i na świecie; 

• Jachty morskie w Edukacji Morskiej. 

 

TERMINY: 

1. Konkurs trwa od 28 lutego 2022 r. do 17 czerwca 2022 r. 

2. Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych i publikowanie wizerunku należy przesłać 

na adres organizatora lub dostarczyć w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs Wiedzy Morskiej”  

do 4 kwietnia 2022 r. poprzez skrzynkę podawczą znajdującą się przy wejściu w budynku Pałacu 

Młodzieży przy al. Piastów 7 w Szczecinie. 

3. Informacje o zakwalifikowaniu się do Półfinału zostaną podane do publicznej wiadomości  

do dnia 18 maja 2022 r.; 

4. Półfinał i Finał – 31 maja 2022 r. 

5. Wyniki końcowe zostaną opublikowane na stronie internetowej do 1 czerwca 2022 r.; 

6. Dyplomy za udział w konkursie zostaną przesłane do szkół w terminie do 17 czerwca 2022 r. 
 

DANE OSOBOWE: 

1. Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji jest administratorem danych osobowych 

przetwarzanych w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe informacje dotyczące 

przetwarzania danych osobowych w Pałacu Młodzieży znajdują się na stronie internetowej pod adresem: 

https://palac.szczecin.pl/rodo 

2. Dane osobowe uczestników nie będą ujawniane do momentu dostarczenia przez nich właściwego 

oświadczenia, którego treść jest nieodłącznym elementem niniejszego regulaminu / w przypadku osób 

niepełnoletnich podpisanego przez rodzica / prawnego opiekuna/ Wzór oświadczenia w załącznikach. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie. 
Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, udostępnionych przez uczestnika w dowolnym 
momencie trwania konkursu, aż do czasu jego rozstrzygnięcia, jest równoznaczne z niespełnieniem 
wymogów formalnych przez uczestnika i powoduje wykluczenie uczestnika z udziału w konkursie.  

 

UWAGI KOŃCOWE: 

• Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, a tym samym uczestnicy 
wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych oraz wizerunku wyłącznie  
do prawidłowego przeprowadzenia konkursu.  

• Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. O zmianach treści 
Regulaminu Organizator powiadomi poprzez ogłoszenie nowego tekstu Regulaminu z podaniem daty 
rozpoczęcia jego obowiązywania. 

• Regulamin obowiązuje od 28.02.2022 r.  
 

 

  

https://palac.szczecin.pl/rodo
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Załącznik nr 1 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU 

 

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 i wykorzystywanie imienia  

i nazwiska, wizerunku i innych niezbędnych danych osobowych mojego dziecka w formie papierowej 

(tradycyjnej) i elektronicznej wraz z danymi identyfikacyjnymi, przez placówkę oświatową w celach 

promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych z realizowanymi 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   

PESEL:  

 

 Dane osobowe oraz wizerunek będzie przetwarzany w szczególności w zakresie: udziału  

w Internetowym Konkursie „Wiedzy Morskiej”. 

Udostępniania w Internecie, w tym na stronie internetowej placówki oświatowej, 

Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej, Portalu Edukacyjnym 

lub profilu placówki oświatowej, zamieszczania w materiałach promocyjnych, 

informacyjnych, audiowizualnych, broszurach, gazetkach, tablicach ogłoszeń,  

w związku z konkursami i innymi działaniami oświatowymi w/w Programu. 

 

ZEZWALAM / 

NIE ZEZWALAM 

 
 

 

……………………           …………………………………………… 

data                                   czytelny podpis rodzica  

 

 

 

 

Obowiązek informacyjny zgodny z RODO: https://palac.szczecin.pl/rodo 
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Załącznik nr 2 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU  

(dla osoby pełnoletniej) 

 

 
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 i wykorzystywanie mojego imienia 

i nazwiska, wizerunku i innych niezbędnych danych osobowych w formie papierowej (tradycyjnej)  

i elektronicznej wraz z danymi identyfikacyjnymi, przez placówkę oświatową w celach promocyjnych, 

informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych z realizowanymi 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   

 PESEL:  

 

 Dane osobowe oraz wizerunek będzie przetwarzany w szczególności w zakresie: udziału  

w Internetowym Konkursie „Wiedzy Morskiej”. 

Udostępniania w Internecie, w tym na stronie internetowej placówki oświatowej, 

Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej, Portalu Edukacyjnym  

lub profilu placówki oświatowej, zamieszczania w materiałach promocyjnych, 

informacyjnych, audiowizualnych, broszurach, gazetkach, tablicach ogłoszeń,  

w związku z konkursami i innymi działaniami oświatowych w/w Programu. 

 

ZEZWALAM / 

NIE ZEZWALAM 

  

 

 

 

……………………           …………………………………………… 

data                                  czytelny podpis osoby pełnoletniej 

 

 

 

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


