
SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

do udziału 

w   Wojewódzkim Konkursie Żeglarskim 

pt.  „Moja żeglarska załoga” 

 

 

ORGANIZATOR: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 im. Czesława Piskorskiego 

w Szczecinie 

 

Osoba odpowiedzialna : mgr inż Agnieszka Zbiżek 

 

CELE KONKURSU: 

 

-popularyzacja wiedzy z zakresu żeglarstwa i sportu w województwie zachodniopomorskim 

-poszerzenie wiedzy o żeglarstwie i morskim Szczecinie, 

- popularyzowanie żeglarstwa jako kreatywnej formy spędzania czasu wolnego 

-zachęcanie miłośników turystyki i pieszych wycieczek do samodzielnego zwiedzania miasta 

Szczecin, 

-poszerzenie wiedzy z historii Szczecina, 

-rozwijanie kreatywności i umiejętności poznawczych wśród uczestników poznawczych, 

-nauka szant i wspólne śpiewanie szant i piosenek morskich, 

-integracja uczniów z placówek specjalnych z terenów województwa zachodniopomorskiego 

 

MIEJSCE KONKURSU: 

 

 Konkurs przeprowadzony w formie zdalnej 

 

TERMIN KONKURSU: 

 

1.10.2020 - 15.10.2020 roku 

 

UCZESTNICY: 

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim oraz ze szkół branżowych szkół I stopnia. 



 

ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU: 

 

1. Przyjmowanie zgłoszeń placówek do dnia 27 września 2020 roku. 

2. Rozpoczęcie konkursu – nadsyłanie rozwiązanych zadań przez biorących udział w 

konkursie 1.10.2020 – 15.10.2020 r. 

3. Zakończenie konkursu – wyłonienie zwycięzców 

4. Przesłanie nagród 

 

REGULAMIN KONKURSU: 

1. Zgłoszenia placówek proszę dostarczać do 27 września. 

2. Każda szkoła, placówka może zgłosić do konkurs do 4 uczniów. 

3. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz 

zapewnieniem, że uczestnik: posiada prawa autorskie do zgłoszonych prac i nie są to kopie 

prac stworzonych przez inne osoby. 

4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku, prac, zdjęć w 

wystawach fotograficznych, broszurach, katalogach itp. oraz na stronie www organizatora 

(wymagana podpisana zgoda na publikację wizerunku).  

5. Brak podpisanej zgody na wykorzystanie wizerunku jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy 

uczestników konkursu. 

6. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora. 

7. Przewidziano nagrody rzeczowe i dyplomy dla uczestników konkursu. 

8. Uczestnicy zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu konkursu nie dalej niż 7 dni po jego 

zakończeniu.  

9. Konkurs trwa od 1.10.2020 do 15.10.2020.  

 

 



 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

                        Wojewódzki Konkurs Żeglarski 

                Szczeciński Program Edukacji Wodnej i Żeglarskiej 

 

 

Organizator: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 im. Czesława Piskorskiego w 

Szczecinie 

 

Placówka biorąca udział w konkursie ( szkoła): 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

Opiekun reprezentacji szkoły: 

………………….................................................................................................................................... 

Kontakt telefoniczny \ adres email: 

……………………………………………………………………………………………………….... 

Dane uczestników 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………….. 

Miejscowość, data 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       ........................................................ 

        Miejscowość, data 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku 

 

  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku / wizerunku mojego 

dziecka* ............................................................................................................................................... 

w publikacjach w formie tradycyjnej (np. katalogi, foldery, notatki prasowe, prezentacje, wystawy  

pokonkursowe) i elektronicznej, związanych z Wojewódzkim Konkursem Żeglarskim pt.  „Moja 

żeglarska załoga”, organizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 im. 

Czesława Piskorskiego w Szczecinie.  

  

 

 

…………………………….……….. 

  podpis rodzica\opiekuna    

 

 

 

 


