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,,Srddmieflcie heglarsku Dzielnica Gdyni"

Tytul wniosku:

Luty 2019Termin rozpoczgcia:

Termin zakor[czenia:

Rada Dzielnicy Sr6dmie5cie
Partner 1. - Wnioskodawca:

Jacht Klub Stal A1. Jana Pawla II9. 8l -345 Gdynia
Szkola Podstawowa nr. 2l ul. Jana zKolna 5, 8 1 - 35 1 Gdynia

Liceum Og6lnoksztalcqce nr l0 ul. Wladyslawa IV 58, 81 - 384

Gdynia

Liceum Og6lnoksztal.c4ce nr. 17 ul. 10 Lutego 26, 8l - 364 Gdynia

Zesp6N Sportowych Szk6t Og6lnoksztalc4cych w Gdyni ul.
Wladvslawa IV 54. 81 - 384 Gdynia

Partner 3*

Partner 4

Partner 5

Partner 6

mo2e by6 wigksza liczba partner6w,

Zeglarstwo jest wspanial4 ptzygod4. Jest r6wnie? form4 aktywnej rekreacji,
sposobem na ciekawe Zycie, pasj4, kt6r4 warto przekaza| dzieciom i mlodzie?y"
Sporty wodne nie tylko przyczyniaj4 sig do kreowania postaw, s4 r6wnie2 szkolE

charakteru, sposobem na poznanie Swiata, pozwalajq urzeczywistnial marzenia
i fantazje kaZdego miloSnika przygody. Zeglarstwo, pojmowane jako spos6b

spgdzania wolnego czasu i ksztaltowania charakteru mlodego czlowieka, jest

doskonalym Srodkiem wychowaw czym.

Cele programu:
c propagowanie aktywnych form spgdzania czasu, aktywnoSci ruchowej

i Srodowiskowej;
. popularyzowanie sport6w wodnych wSr6d dzieci i rrlodzieLy;
. zwigkszenie SwiadomoSci bezpieczefistwa wypoczynku nad akwenami

Diagnoza
problemu, kt6ry
mazostaf
rozwi1zany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
przedsigwzigcia.



. zachgcanie do czynnego uprawiania zeglarstwa (rekreacyjnego, jak
i sportowego), przygotowanie do zdobywania uprawniefr Zeglarskich;

. .rozwijanie zainteresowafi zwiqzanych tak ze sportami wodnymi, jak
i z szeroko pojgt4 kultur4 ZeglarskE;

. zapewnienie harmonijnego rozwoju zdolnoSci poznawczych, manualnych
i Zycia w spoleczeristwie;

. zainteresowanie sprawami ochrony Srodowiska naturalnego, propagowanie
modelu spgdzania wolnego czasu na lonie przyrody;

o rozw6j cech psychofrzycznych, ugruntowanie wiadomoSci i umiejgtnoSci
z zah,r e su wie dzy przyro dniczej, kultury i sprawno S ci frzy c znej ;

pobudzanie wSr6d dzieciirrrtodzie?y uczuciaprzynalelnoSci do braciZeglarskiej.

Grupa
odbiorc6w.

Ok. 120 uczni6w 4 szk6l z Gdyni Sr6dmiescie

Opis
planowanego do
realizacji
projektu.

Projekt przewiduje dwa rodzaj e zajg(, z zakresu 2eglarstwa:
1. zajgciateoretyczne;
2. zajgciapraktyczne.

Ad. 1. Zajgcia teoretyczne przeprowadzone.zostan4 w formie dw6ch spotkari dla
kuzdej z oSmiu klas czterech szk6l z Gdyni Sr6dmiescia (po dwie klasy z krtdej ze

szk6l) Kuhde ze spotkari bgdzie trwalo jedna jednostkg lekcyjn4 (45 minut).
Spotkania prowadzid bEde instruktorzy Polskiego Zwiqzku Zeglarskiego araz

Migdzynarodowej Federacji Szk6l Zeglarskich ISSA oddelegowani przez Jacht Klub
Stal z Gdyni. Instruktorzy w przystgpny i ciekawy spos6b opowiada6 bEd4 o

Zeglarstwie i zwi1zanych z nimi wybranymi zagadnieniami. Zajgcia odbywa6 sig

bgd4 w ramach lekcji wychowania frzycznego na terenie szkoly. Spotkania oparte

bgd4 o prezentacje multimedialne, sprzgt elektroniczny, trzqdzenia pirotechniczne,
Srodki asekuracyjne i ratunkowe, tablice pogl4dowe, animacje komputerowe i filmy
pogl4dowe. W swojej tematyce kolejne spotkania poSwigcone bgd4:

,/ Budowie jachtr6w Zaglowych - nomenklaturai nazewnictwo oraz budowa
i wyposaZenie Zaglowych jacht6w turystycznych typu slup bermudzki.
W ramach zajg(, przewidziane s4 lwiczenia praktyczne z zalcresu

rozpoznawania element6w konstrukcyjnych i wyposahenia jachtu, a tak2e
nauka wgzl6w Zeglarskich oraz om6wienie ich roli i zastosowania. Zajgciate
oparte bgd4 o prezentacje multimedialne, gry interaktywne i trenahery do

nauki wi4zaniawgzl6w.
,/ Teorii Zeglowania - wyjaSnienie przyczyn i zasad poruszania sig jacht6w

zaglowych. Uczniowie dowiedz4 sig jakie si\y dziatai4 na jacht, jakie s4 tego

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

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

,/ Bezpieczeristwu w Zeglarstwie - zaiEcia po5wigcone bgd4 zapoznaniu

rr*odzie|y ze Srodkami ratunkowymi, asekuracyjnymi i sygnalizacyjnymi
stosowanymi w Zeglarstwie turystycznym. Jednym z element6w zaj96 bEdq

iwiczenia w zal<Nadaniu i obslugi stalych i pneumatycznych kamizelek
ratunkowych i asekuracyjnych. Obsluga i zastosowanie szelek

asekuracyjnych. Waznym elementem spotkania bEdzie 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 bgd4 na symulatorach radiowych oraz z v'rykorzystaniem

iealnych Srodk6w piiotechnicznych stosowanych w Zeglarstwie morskim.
Kluczowym elementem zajgt bEdzie profilaktyka bezpieczetistwa a takhe

om6wienie zasadfunkcjonowania sluzb ratunkowych SAR i WOPR.

Ad. 2. CzeS( praktyczna. W ramach proiektu zrealizowany zostanie rejs jachtem



Zaglowym na Zatoce Gdariskiej. W kaZdej ttxze uczestniczy6 bEdzie jedna klasa.

Zgodnie z wymogami bezpieczeristwa oraz dla zwigkszenia aktywizacji

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

odbgdq rejs tego samego dnia w tym samym czasie na tej samej trasie. Wykonawcy
projektu zapewniajq takae przejazd komunikacj4 miejsk4 na miejsce rozpoczgcia

rejsu oraz powr6t. W trakcie rejsu uczniowie bgd4 w spos6b aktywny pelnid funkcjq

czlonk6w zalogi oraz prowadzil jacht. Wszystkie zajgcia praktyczne prowadzone

bEde przez osoby posiadaj4ce stosowne uprawnienia Polskiego Zwiqzku
Zeglarckiego oraz uprawnienia do pracy z dziedmi i rrilodzie24 wydawane przez

Kuratorium OSwiaty. Przewidywany czas rejsu wraz z dojazdem na miejsce jego

rozpoczgcia i powrotem do szkoly - ok. 6 godzin.

Za r6wno w trakcie zajgt teoretycznych jak i praktycznych aktywnie propagowane

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

m uwzslednieniem Gdvni.

Lrrty, marze c, kwi e cie f 20 | 8 zai gcia teoretyczne
Maj 2019 realizacia rejs6w

Koszt calkowity
(brutto)

Z tego z
wnioskowanych

w konkursie

Srodk6wl)

Koszty zwiqzane z przedsigwzigciem z ich
kalkulacj4

(liczba jednostek, cena jednostkowa)

00,00 zl

3.690.00 zl

369,00 zl

420,00 zl

7.520.00 zl

3.690.00 zl

369,00 zl

492,00 zl

420,00 zt

7.520,00 zl

Zajgciateoretyczne w formie l6
jednostek lekcyjnych. Koszt
j ednostkowy 230,63 zf.. Koszt
calkowity 3,.690,0a zl.

Zaktry material6w szkoleniowYch -
mapy, tr6jk4ty nawigacyjne, ol6wki,
liny do nauki wgzl6w itp. Koszt
calkowity 369,00 zl.

D ojazd kadry instruktorskiej na
zajgciateoretyczne 30,75 zNruzy 16

zajg6, kwota lqczta Koszt calkowity
492,00 zN.

Dojazd uczni6w na zajgcia
praktyczne I20 uczni6w razy 3,50 zl.
Koszt c4lkowity 420,00 zl

$.ej91 gZkoldniowy jachtami po Zatoce

Gda4skiej,

L2.491.00 zl12.491,00 zl
t ) Nie wigcej ni2 kwota wynikajqca z $ I ust.2 zasad
przep r ow adzan i a kon kursu,

Projekt wkomponowuje sig w zaNo1enia dzia\af w ramach ,,Gdynia ZegIarckq stolica

Polski", edukacji marynistycznej i Zeglarskiej promowanei przez WNadze Miasta. Po

przez fakt, ze projekt skierowany jest do rrrtodzie|y szkolnej a realizowany przy

udziale Rady Dzielnicy wplynie on na zwigkszenie SwiadomoSci funkcjonowzlnia

i istoty dzialania samorz4du terytorialne go, za r6wno wSr6d uczestnik6w projektu jak

i licznych Srodowisk szkolnych i grup znimi

Inne uwagi
maj4ce
ntaczenie
przy ocenie
budZetu.



Oswiadczam, izejako partner wniosku konkursowego
jestem got6w do realizacji deklarowanych powyZej zadafi z
i zaangaitowaniem przestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach:

finansach nu oraz o dzialalnoSci po2vtku

Dzielnicq Gdyni"
cal4 starannoSci4
prawie zam6wieri
i o wolontariacie.

Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z icy (Partnera l) oraz funkcja

Przewodni czqca Rady Dzielnicy Sr6dmieScie

nidl'345 9dvtll?:

DY KTOR SZKOLY

ll' \,rjl r!Fr'-

..Y.43.F.f....?B y!1.Y. .. -DyrektorZSSo w Gdvni

Obowi4zkowy zal4cznik:
Uchwali rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady

dzielnicy jego wysokoS6 musi by6 okreslona w uchwale.


