
 

 

 

V POMORSKI KONKURS O TYTUŁ 

„MISTRZA NAWIGACJI”  
 

 

 

 

 

 

 

Regulamin 
 

Organizatorzy: 

 Fundacja Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych „Sub ventum” w Słupsku 

 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku  

 Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski 

 Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku 

 

Partnerzy: 

 Pomorska Szkoła Żeglarstwa i Edukacji Morskiej 

 Urząd Morski w Słupsku 

 

Cele konkursu: 

 upowszechnianie edukacji morsko-żeglarskiej 

 podnoszenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów 

 wykorzystanie praktyczne wiedzy matematycznej i geograficznej 

 podniesienie poziomu kompetencji nawigacyjno-kartograficznych 

 przygotowanie dzieci do samodzielnego radzeniem sobie w sytuacjach trudnych (praca  

z mapą i przyrządami nawigacyjnymi, podejmowanie decyzji, kalkulacja matematyczno-

nawigacyjna) 

 wyłonienie MISTRZA NAWIGACJI klas VI-VIII województwa pomorskiego 

 

Uczestnicy: 

 Konkurs przeznaczony jest dla: 

a/  uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego – uczestników 

warsztatów pn. „Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapie morskiej, 

b/ uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego, którzy samo-

dzielnie przygotują się do konkursu pod kierunkiem nauczyciela – koordynatora szkolne-

go, zgłoszonych przez szkołę, do której uczęszczają. 

 

Przebieg konkursu: 

 Termin zgłoszeń do konkursu upływa 31 stycznia 2020 r.  

 Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie 

www.edukacjamorska.odn.slupsk.pl.  

 Dodatkowo należy przesłać drogą elektroniczną na e-mail:  

edukacjamorska@odn.slupsk.pl zgodę na udział w konkursie, potwierdzoną przez 

prawnego opiekuna ucznia oraz oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku 

uczestnika w celu upowszechniania działań konkursowych. Pliki do pobrania na stro-

nie www.edukacjamorska.odn.slupsk.pl. 
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 Organizator do 5 lutego 2020 r. powiadomi mailowo (na podany w karcie zgłoszenia 

adres do kontaktu) opiekunów uczestników o zakwalifikowaniu uczniów do udziału w 

konkursie. 

 Termin etapu szkolnego konkursu: 12 lutego 2020 r.  

a/ Organizator 10 lutego 2019 r. prześle do szkolnych opiekunów zgłoszonych 

uczniów test wiedzy nawigacyjnej, który należy przeprowadzić w dniu 12 lutego 2019 

r., 

b/ do 14 lutego 2019 r. nauczyciele-opiekunowie ocenią rozwiązane przez uczniów 

testy zgodnie z dostarczonym przez Organizatora kluczem odpowiedzi, prześlą do Or-

ganizatora na adres e-mail edukacjamorska@odn.slupsk.pl protokół z przebiegu kon-

kursu oraz wpiszą wyniki punktowe uczniów, którzy wzięli udział w szkolnym etapie 

konkursu do przygotowanego na stronie www.edukacjamorska.odn.slupsk.pl formula-

rza, 

c/ do 21 lutego 2020 r. Organizator ogłosi na stronie 

www.edukacjamorska.odn.slupsk.pl listę uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki 

w etapie szkolnym i zakwalifikowali się do udziału w etapie rejonowym konkursu. 

 Termin etapu rejonowy konkursu: 4 marca 2020 r.  

a/ Etap rejonowy konkursu zostanie rozegramy w: 

– w Gdyni w siedzibie Pomorskiej Szkoły Żeglarstwa i Edukacji Morskiej,  

ul. Chwaszczyńska 172, Gdynia 

– w Słupsku w siedzibie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, sala kon-

ferencyjna ODN w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4a, Słupsk 
Godziny konkursowych rozgrywek i przydział do grup zostanie ustalony po zamknię-

ciu listy uczestników etapu rejonowego konkursu i podane do wiadomości uczestni-

ków mailem (na podany przez opiekuna ucznia adres e-mail) oraz zamieszczone na 

stronach internetowych Organizatora konkursu oraz Partnerów: 

www.edukacjamorska.odn.slupsk.pl, www.odn.slupsk.pl, www.cen.gda.pl, 

http://zeglarski.info/; 

b/ do 11 marca 2020 r. Organizator ogłosi na stronie 

www.edukacjamorska.odn.slupsk.pl listę uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki 

w etapie regionalnym i zakwalifikowali się do udziału w FINALE konkursu. 

 Termin finału konkursu: 25 marca 2020 r.  

Godziny konkursowych rozgrywek zostaną ustalone po zamknięciu listy uczestników 

finału i podane do wiadomości uczestników mailem (na podany przez opiekuna ucznia 

adres e-mail) oraz zamieszczone na stronach internetowych Organizatora konkursu 

oraz Partnerów: www.edukacjamorska.odn.slupsk.pl, www.odn.slupsk.pl, 

www.cen.gda.pl, http://zeglarski.info/.  

 Miejsce finału konkursu: Słupski Inkubator technologiczny, ul. Portowa 13A 

 Organizator nie zapewnia transportu. Uczestnicy przyjeżdżają na konkurs na koszt 

własny. 

 Organizator zapewnia uczestnikom mapy morskie, na których wykonywane będą za-

dania oraz przybory nawigacyjne. 

 Uczestnik powinien mieć ze sobą ołówek, gumkę i długopis. 

 Osoby do kontaktu: 

– sprawy organizacyjne: Iwona Poźniak e-mail: i.pozniak@odn.slupks.pl, 

– sprawy merytoryczne: kmdr ppor. rez. dr Dariusz Kloskowski darek_klos@op.pl, 

tel.: 602 759 892 

 

Zakres merytoryczny zadań konkursowych na etap szkolny oraz finał: 

 Uczniowie biorący udział w konkursie wykonują zadanie nawigacyjne (zliczenie gra-

ficzne drogi statku na mapie morskiej) zgodnie z podanymi niżej wymogami. 

 Zadanie nawigacyjne rozwiązywane jest na mapie morskiej z wykorzystaniem przy-

rządów nawigacyjnych. 
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 Struktura zadania obejmuje wykreślenie czterech halsów, na które składają się nastę-

pujące operacje: 

– naniesienie pozycji na mapę morską, 

– obliczenie kursu rzeczywistego (z uwzględnieniem deklinacji magnetycznej, obli-

czonej z mapy i dewiacji kompasu magnetycznego na podstawie dostępnej Tabeli 

dewiacji) i wykreślenie go na mapie morskiej, 

– określenie drogi statku i odłożenie jej na danym kursie, 

– określenie pozycji obserwowanej na podstawie wskazań odbiornika GPS, 

– zliczenie drogi i opisanie jej na mapie. 

 Wszystkie obliczenia powinny być wykonane na przygotowanym przez Organizatora 

formularzu. 

 Zabrania się kreślenia na mapie długopisem. 

 Podczas sprawdzania zadania Komisja dokona weryfikacji wykonanego zadania nawiga-

cyjnego pod względem estetyki wykonania na mapie nawigacyjnej oraz poprawności 

wszystkich obliczeń.  

 Po sprawdzeniu prac przez Komisję zostanie sporządzony protokół oraz wyłoniony 

MISTRZ NAWIGACJI klas VI-VIII.  

 Przyznane zostanie też II i III miejsce.  

 Komisji przysługuje też prawo przyznania wyróżnień. 

 Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne (nie przysługuje od nich odwołanie). 

 O wynikach konkursu opiekunowie zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną  

w terminie do 1 kwietnia 2020 r. Wynik zostaną także zamieszczone na stronie 

www.edukacjamorska.odn.slupsk.pl, stronie www Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w 

Słupsku, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku i na portalu żeglarski.info. 

 

Nagrody: 

 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział.  

 Laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. 

 Nagrody specjalne w konkursie to udział w Rejsie niespodziance.  

 W przypadku rezygnacji z rejsu nagrodzonego ucznia lub opiekuna, do udziału w rejsie 

typowany jest kolejny uczestnik konkursu z kolejnym wynikiem / opiekun ucznia z kolej-

ną najwyższą lokatą. 

 Nagrody zostaną wręczone w podczas III Konferencji Pomorskiego Programu Eduka-

cji Morskiej, która odbędzie się na przełomie maja/czerwca 2020 r. – dokładny termin i 

miejsce wręczenia nagród zostaną doprecyzowane przez Organizatora po rozstrzygnięciu 

finału konkursu. 

 Uczestnicy przyjeżdżają po odbiór nagród na koszt własny. 

 

Uwagi końcowe: 

 Wszystkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy  

 Zgłoszenie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu  

we wszystkich jego punktach. 
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