
Regulamin 

 Wojewódzkiego Konkursu Żeglarskiego 

pt.: „Moja żeglarska załoga” 

 

I. Termin konkursu 1.10.2020- 15.10.2020r. 

II. Termin przyjmowania zgłoszeń (tylko w formie online) do 27 września 2020r.  

Na   formularzu zgłoszeniowym prosimy podawać imiona i nazwiska uczniów, 

którzy będą reprezentować placówkę oraz imię, nazwisko i numer telefonu nauczyciela 

odpowiedzialnego za przygotowanie uczniów do konkursu. 
 

III. Założenia ogólne 

1.     Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ze szkół branżowych I stopnia. 

2.   W konkursie przewidziany jest udział 10 reprezentacji szkół specjalnych z województwa 

zachodniopomorskiego. O zakwalifikowaniu się do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń. 

3.Organizatorem konkursu jest:  Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2               

im. Czesława Piskorskiego przy ul. Jagiellońskiej 65 w Szczecinie. 

4. Współorganizatorzy konkursu: 

-Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin, 

-Pracownia Edukacji Wodnej i Żeglarskiej Pałacu Młodzieży –PCE w Szczecinie. 
 

IV. Cele konkursu 

1.  Popularyzowanie żeglarstwa wśród uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.                 

2. Inspirowanie i rozwijanie zainteresowań żeglarstwem. 

3. Zainteresowanie historią żeglarstwa w Szczecinie i w Polsce. 

4. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w żeglarstwie. 

5. Mobilizowanie do systematycznej i samodzielnej pracy.  

6. Kształtowanie umiejętności stosowania wiedzy w praktyce. 

7. Rozwijanie ciekawości światem. 

8. Doskonalenie umiejętności pracy w zespole.  

9. Nawiązanie współpracy między placówkami. 

 



V. Warunki udziału w konkursie: 

 

1. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, tegoroczny 

Wojewódzki Konkurs Żeglarski odbywa się w formie zdalnej.   

2. Każda szkoła wystawia jedną czteroosobową reprezentację. 

3. Zadania są wykonywane wspólnie przez całą reprezentację szkoły. 

4. Zgłoszenia prosimy przesyłać do koordynatora konkursu na adres email: 

a.zbizek@sosw2.szczecin.pl 

5. Zespoły, które wyślą zgłoszenie do konkursu po 27 września 2020 roku, nie będą mogły  

do niego przystąpić. 

 

VI. Zadania konkursowe 

 

Zadania konkursowe zostaną przesłane drogą mailową do opiekunów grup 

reprezentujących szkołę, w dniu rozpoczęcia konkursu.  

 

Zadania konkursowe składają się z trzech części:  

 

1. Część pierwsza – zadanie tekstowe  składa się z 10 zadań z treścią  

2. Część druga – manualna  składa się z kilku etapów:  

a) łączeniu w pary nazw stanowisk na statkach zgodnie z ich funkcjami, 

b)  odnalezieniu i wykreśleniu 15 nazw jednostek pływających znajdujących się na planszy,   

c) samodzielnemu wykonaniu wiązań czterech wybranych węzłów żeglarskich 

 (1 os. jedno wiązanie) przy pomocy filmu instruktażowego pt.: 

 „16 podstawowych węzłów żeglarskich”. 

3. Część trzecia – prezentacyjna – polega na wykonaniu zdjęcia lub pracy plastycznej 

(dowolnej techniki) pod tytułem „Moja żeglarska załoga”. 

Rozwiązane zadania  z każdej części  prosimy przesyłać w formie zdjęć lub skanów       

na adres mailowy koordynatora konkursu : a.zbizek@sosw2.szczecin.pl 
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VII. Zakres tematyczny 

1. Wiązanie lin. 

2. Wykorzystywanie wiedzy z żeglarstwa w praktyce. 

3. Znajomość zasad bezpieczeństwa nad wodą i na przystani. 

4. Umożliwienie uczniom zainteresowanym żeglarstwem sprawdzenie swoich    

     umiejętności. 

VIII. Przebieg konkursu 

 W związku z dynamicznie rozwijającą się w kraju sytuacją epidemiologiczną, 

związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę 

COVID-19, konkurs przeprowadzony jest wyłącznie zdalnie.   

 Rozwiązane zadania  prosimy wysłać na adres mailowy organizatora konkursu Pani 

Agnieszki Zbiżek – a.zbizek@sosw2.szczecin.pl do dnia 15.10.2020 

 

 IX. Sprawdzanie prac i klasyfikacja końcowa 

1. Sprawdzone prace udostępnia się do wglądu nauczycielom po ogłoszeniu konkursu. 

2. O miejscu placówki w rankingu decyduje suma uzyskanych punktów ze wszystkich etapów 

konkursu.   

3.  W sytuacjach spornych decyzja przewodniczącego komisji konkursowej jest ostateczna. 

4. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 7 dni po zakończeniu konkursu. 

 

VIII. Nagrody 

1. Medale, dyplomy i upominki zapewnia organizator konkursu.  

2. Konkurs będzie oceniać jury, w skład którego wchodzą osoby posiadające wiedzę 

 w dziedzinie edukacji wodnej i żeglarskiej. 

3. Organizator ma prawo wprowadzenia zmian do regulaminu. 
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