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Zeglarstwo jest wspanial4 przygodq. Jest r6wnieZ form4 aktywnej rekreacji,

sposobem na ciekawe Zycie, pasj4, kt6r4 warto przekazat dzieciom i rrilodzie?y.

Sporty wodne nie tylko przyczyniaj4 sig do kreowania postaw, s4 r6wnie2 szkolq

charakteru, sposobem na poznanie Swiata, pozwalajq urzeczywistniad manenia
i fantazje kuldego miloSnika przygody. Zeglatstwo, pojmowane jako spos6b

spgdzania wolnego czasv i ksztaltowania charakteru mlodego czlowieka, jest

doskonalym Srodkiem wychowawczym.

Cele programu:
o propagowanie aktywnych form spgdzania czasrL, aktywnoSci ruchowej

i Srodowiskowej;
. popularyzowanie sport6w wodnych wSr6d dzieci i rriodzie?y;
. zwigkszenie SwiadomoSci bezpieczeristwa wypoczynku nad akwenami

wodnymi;
. zachQcanie do czynnego uprawiania zeglarstwa (rekreacyjnego, jak

i sportowego), przygotowanie do zdobywania uprawnieri Zeglarskich;
. rozwijanie zainteresowafr zwi1zanych tak ze sportami wodnymi, jak

i z szeroko pojgt? kultur4 Zeglarsk4;
c zapewnienie harmonijnego rozwoju zdolno6ci poznawczych, manualnych

i zycia w spoleczeflstwie;

Diagnoza
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ma zostad
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dzigki realizacji
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. zainteresowanie sprawami ochrony Srodowiska naturalnego, propagowanie

modelu spgdzania wolnego czasu na lonie przyrody;
. rozw6j cech psychofrzycznych, ugruntowanie wiadomoSci i umieigtnoSci

z zakresuwiedzy przyrodniczej, kultury i sprawnoS ci fizycznej;
pobudzanie wSr6d dzieci i mlodzie?y tczucia przynalelnoSci do braci Zeglarskiej.

Ok. 100 uczni6w Szkoly Podstawowej nr 51 w Gdyni

Proj ekt przewiduj e dw a r o dzai e zaj E6. z zak'r esu 2e gl arstwa :

l. zajgciateoretyczne;
2. zajgciapraktyczne.

Ad. 1. ZajEcia teoretyczne przeprowadzone zostanq, w formie trzech spotkaf dla

czgsciuczni6w Szkoly Podstawowej nr 51 w Gdyni. KaZde ze spotkan bgdzie trwalo
jedna jednostkg lekcyjn4 (45 minut). Spotkania prowadzi6 bgd4 instruktorzy
Polskiego Zwiqzku Zeglarskiego otaz Migdzynarodowej Federacji Szk6tr

Zeglarskich ISSA oddelegowani przez 4winds szkol4 Zeglarstwa. Instruktorzy w
przystEpny i ciekawy spos6b opowiadai bgd4 o Zeglarstwie i zwiqzanych z nimi
wybranymi zagadnieniami. Zajgcia odbywai sig bgd4 w ramach lekcji wychowania
frzycznego na terenie szkoly. Spotkania oparte bgd4 o prezentacje multimedialne,

sprzgt elektroniczny, urzqdzenia pirotecltniczne, Srodki asekuracyjne i ratunkowe,

tablice pogl4dowe, animacje komputerowe i filmy pogl4dowe. W swojej tematyce

kolej ne spotkania poSwigcone bgd4:
./ Budowie jacht6w Zaglowych - nomenklatura i nazewnictwo oraz budowa

i wyposaZenie 2aglowych jacht6w turystycznych typu slup bermudzki.
W ramach zajg6 przewidziane s4 lwiczenia praktyczne z zaI<resu

tozpoznawania element6w konstrukcyjnych i wyposahenia jachtu, a takhe

nauka wgzl6w Zeglarskich oraz om6wienie ich roli i zastosowania. ZajEciate

oparte bgd4 o prezentacje multimedialne, gry interaktywne i trenthery do

nauki wiqzaniawgzl6w.
,/ Teorii ieglowania - wyjaSnienie przyczyn i zasad poruszania sig jacht6w

Laglowych. Uczniowie dowiedz4 sig jakie sily dzialajqna jacht,jakie s4 tego

efekty i jak je kontrolowai. Spotkanie ma takhe na celu wyjaSnienie zasad

dzialania Lagli, steru itp. Zajgcia oparte bgd4 o prezentacje multimedialne,
filmy, makiety.

",/ Bezpieczerflstwu w 2eglarstwie - zajgcia po6wigcone bgd4 zapoznaniu

rr/rodziely ze Srodkami ratunkowymi, asekuracyjnymi i sygnalizacyjnymi
stosowanymi w Zeglarstwie turystyczlym. Jednym z element6w zaj96 bEd4
(wiczenia w zaldadaniu i obslugi stalych i pneumatycznych kamizelek
ratunkowych i asekuracyjnych. Obsluga i zastosowanie szelek

asekuracyjnych" WaZnym elementem spotkania bqdzie om6wienie
i 6wiczenie zasad sygnalizacji w niebezpieczeristwie oraz metody wzywania
pomocy, obslugi radia morskiego w zakresie nadawania sygnal6w wezwania
pomocy i raportowania zamiar6w wejScia i wyjScia z portu. Cwiczenia
przeprowadzone bEdq na symulatorach radiowych oraz z wykorzystaniem
realnych Srodk6w pirotechnicznych stosowanych w Zeglarstwie morskim.

Kluczowym elementem zajgt, bEdzie profilaktyka bezpieczenstwa a takhe

om6wi enie zasad funkcj o now ania sluhb ratunkowych S AR i W OPR.

Ad. 2. Czg56 praktyczna. W ramach projektu zrealizowany zostanie rejs jachtem

Zaglowym na Zatoce Gdanskiej. W kazdej turze uczestniczyi bgdzie jedna klasa.

Zgodnie z wymogami bezpieczeristwa oraz dla zwigkszenia aktywizacjr

uczestnik6w,kaadaklasa zostanie podzielona na trzy zalogi. ZaNogi z tej samej klasy

odbgd4 rejs tego samego dnia w tym samym czasie na tej samej trasie. Wykonawcy
iektu zaoewniaia takle przeiazd komunikacia mieiska na mieisce rczpoczqcia
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rejsu oraz powr6t. W trakcie rejsu uczniowie bgd4 w spos6b aktywny pelnid funkcjg
czlonk6w zalogi oraz prowadzit, jacht. Wszystkie zajgcia praktyczne prowadzone
bEdq przez osoby posiadaj4ce stosowne uprawnienia Polskiego Zwi1zku
Zeglarckiego oraz uprawnienia do pracy z dzielmi i mlodzieZ4 wydawane przez
Kuratorium OSwiaty. Przewidywany czas rejsu wraz z doiazdem na miejsce jego

rozpoczgcia i powrotem do szkoly - ok. 6 godzin.

Za r6wno w trakcie zajgt teoretycznychjak i praktycznych aktywnie propagowane

bgd4 postawy pro ekologiczne, a takhe historia, kultura i tradycja regionu ze

szczeg6lnym uwzgl gdn ieniem Gdyni.

Lvty, marze c, kwi e c ie f 20 | 9 zaj gcia teoretyczne
Maj 20 19 r ealizacja rej s6w

Ztego z
wnioskowanych

w konkursie

Srodk6wl)

Koszt calkowity
(brutto)

KosTty n*i1zane z przedsigwzigciem z ich
kalkulacj4

(liczba jednostek, cena jednostkowa)

3.690,00 zl

369,00 zl

492,00 zl

420,00 zN

5.520.00 zL

3.690,00 zl

420,00 zl

5.520,00 zl

Zajgciateoretyczne w formie 20
j ednostek lekcyjnych. Koszt
jednostkowy 1 84,50 zl. Koszt
calkowity 3.690,00 zl.

Zakup material6w szkoleniowych -
mapy, tr6jk4ty nawigacyjne, ol6wki,
liny do nauki wgzl6w itp. Koszt
calkowity 369,00 zl"

D oj azd kadry instruktorskiej na
zajgcia teorcty czne 24,60 zl razy 20
zajg6, kwota lqczna Koszt calkowity
492,00 zl.

D ojazd uczni6w na zajgcia
praktyczne 120 ucznifw razy 3,50 zl.
Koszt calkowity 420,00 zl

Rejs szkoleniowy jachtami po Zatoce
Gdariskiej.

10.491.00 zl10.491.00 zl
1) Nie wigcej ni| kwota wynikajqca z $ I ust.2 zasad
przep rowadza n i a konkur su.

Projekt wkomponowuje sig w zaNolenia dzialaft w ramach ,,Gdynia Zeglarskq stolica
Polski", edukacji marynistycznej i Zeglarskiej promowanej przez Wladze Miasta. Po

przez fakt, ze projekt skierowany jest do mNodzie?y szkolnej a rcalizowany przy

udziale Rady Dzielnicy wptrynie on na zwigkszenie Swiadomo5ci funkcjonowania
i istoty dzialania samorz4du terytorialnego, za r6wno wSr6d uczestnik6w projektu jak
i licznych Srodowisk szkolnych i grup znimipowi4zanych.

Inne uwagi
maj4ce
znaczenie
przy ocenie
budZetu.



Oswiadczam, ite jako partner wniosku konkursowego ,,Kamienna Gdra Zeglarskq Dzielnicq
Gdyni" jestem got6w do realizacji deklarowanych powyiej zadafi z cal4 starannoSci4

i zaangaLowaniem przestrzegaj4c zasad okreslonych w Ustawach: prawie zam6wief
publicznych,finansachpublicznychorazodzialalnoScipozytk
Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z ramienia rady dzielnicy (Partnera 1) oraz funkcja
(orzewodniczacy lub wiceprzewodniczqcy rady dzieln icy)

Podpis(y)

Tadeusz Kurecki - PrzewodniczqcY
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lmio i nazwisko osoby podpisu-iacej wniosek z ramienia Partnera 2 Podpis(y)

KrzyszofPiwnicki - 4winds szkola Zeglarstwa
4

Imie i nazwisko osobv podpisuiace i wniosek z ramienia Partnera 3 nvD r':r'- is(v)

Danuta Maliszewska Dyrektor Szkoly Podstawowej nr 51 w Gdyni
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U
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Obowi4zkowy zalQcznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady

dzielnicy jego wysokoSd musi byd okreSlona w uchwale.


