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Regulamin konkursu „Po Morskie Żagle Wiedzy” w ramach projektu 

Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne 

I. Postanowienia ogólne 

1. Konkurs Po Morskie Żagle Wiedzy, zwany dalej Konkursem, jest organizowany w ramach projektu 

Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 

zwanego dalej Projektem. 

2. Celem Konkursu jest: 

1) rozwijanie kompetencji kluczowych; 

2) poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności w wybranych obszarach edukacji morskiej i 

żeglarskiej; 

3) inspirowanie uczniów do niekonwencjonalnych działań edukacyjnych; 

4) popularyzacja tematyki morskiej i żeglarskiej oraz promowanie pozytywnego wizerunku 

Pomorza; 

5) kształtowanie tożsamości regionalnej młodych Pomorzan; 

6) motywowanie uczniów do rozwoju swoich uzdolnień; 

7) promowanie osiągnięć uczniów. 

3. Organizatorem Konkursu jest Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Pomorskiego, zwany dalej Organizatorem. 

II. Przedmiot Konkursu oraz jego przebieg 

1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie filmu prezentującego morskie i żeglarskie walory 

województwa pomorskiego wraz z opisem, przy czym: 

1) film: 

a) będzie odnosił się do jednego z następujących obszarów tematycznych: 

• aktywności wodne na różnych akwenach (żeglarstwo i inne sporty wodne); 

• jednostki pływające i infrastruktura (np. jachty, żaglowce, statki rybackie, porty, 

mariny, przystanie, itp.); 

• zawody związane z morzem, gospodarką rzeczną i jeziorami (np. kapitan, 

bosman, nawigator morski, nurek, okrętowiec, rybak, biolog morski, itp.);  

• ludzie morza – ich pasje i dokonania; 

• kultura morska i żeglarska w literaturze i sztuce, w tym malarstwo, rzeźba, 

bursztyn, szanty i pieśni morskie; 

b) będzie trwał: od 1,5 do 2 minut; 

c) zostanie umieszczony na portalu internetowym jako film prywatny, do którego dostęp 

można mieć wyłącznie poprzez udostępniony przez autora link; 

2) opis: 

a) będzie uzasadniał wybór obszaru tematycznego; 

b) będzie liczył maksymalnie 800 znaków ze spacjami. 
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2. Nagrodą w Konkursie jest udział w tygodniowym rejsie dalekomorskim, zwanym dalej Rejsem, 

organizowanym w ramach Projektu w kwietniu 2023 roku. Udział w Rejsie wymaga od uczestnika 

posiadania ważnego paszportu lub dowodu osobistego. 

3. Oceny filmów wraz z opisem dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora zgodnie 

z następującymi kryteriami: 

1) zgodność z wybranym obszarem tematycznym; 

2) promocyjna forma przekazu treści (angażująca, zachęcająca, przekonująca widza); 

3) stopień uwzględnienia kontekstu regionalnego; 

4) spójność przekazu; 

5) poprawność językowa; 

6) jakość techniczna filmu; 

7) szczególne walory filmu, w tym pomysłowość i kreatywność ujęcia tematu; 

8) logiczne i spójne uzasadnienie wyboru obszaru tematycznego. 

4. Po ocenie filmów wraz z opisem zostanie sporządzona lista laureatów – uczestników Rejsu oraz 

wyróżnionych. 

5. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie des.pomorskie.eu. 

III. Warunki udziału 

1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z województwa 

pomorskiego, którzy do 20 lutego 2023 roku ukończą 15 lat. 

2. Do udziału w Konkursie można przystąpić indywidualnie lub w zespole dwuosobowym. 

3. Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jeden film wraz z opisem. 

4. Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać w terminie do 27 lutego 2023 roku poprzez elektroniczny 

formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie des.pomorskie.eu, w którym należy podać: 

1) imię i nazwisko, datę urodzenia oraz dane kontaktowe uczestnika Konkursu; 

2) nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik Konkursu; 

3) wybrany obszar tematyczny; 

4) link do filmu; 

5) opis. 

5. Do udziału w Konkursie dopuszczone są wyłącznie filmy wraz z opisem: 

1) będące pracami oryginalnymi, przygotowanymi na potrzeby Konkursu; 

2) których treść: nie narusza godności ludzkiej; nie jest sprzeczna z prawem polskim i 

międzynarodowym; nie wzywa do nienawiści rasowej, etnicznej lub wyznaniowej; nie 

propaguje używek lub przemocy; nie rani przekonań religijnych; nie jest uznawana 

powszechnie za naganną moralnie, społecznie niewłaściwą i naruszającą zasady współżycia 

społecznego; nie jest obciążona prawami osób trzecich, w tym prawami autorskimi i 

prawami do ochrony wizerunku; nie przedstawia oferty komercyjnej lub nie jest reklamą 

instytucji/firmy; nie zagraża fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu bezpieczeństwu 

małoletnich; nie zawiera wulgaryzmów, słów powszechnie uznanych za niedopuszczalne lub 

rażących błędów językowych. 

6. W związku z współfinansowaniem Projektu ze środków Unii Europejskiej uczniowie – laureaci oraz 

wyróżnieni w Konkursie – zobowiązani są do złożenia w formie papierowej w terminie do 17 

marca 2023 roku kompletu dokumentów związanych z uczestnictwem w Projekcie, których wzory 

zamieszczone są na stronie des.pomorskie.eu, tj.: 
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a) oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Zarządzanie Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; 

b) oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Centralny system 

teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych; 

c) zakres danych uczestnika Projektu; 

d) deklaracja udziału w Projekcie; 

e) oświadczenie uczestnika projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3 RPO WP 

2014-2020 nt. sytuacji po zakończeniu udziału w Projekcie. 

7. Dokumenty, o których mowa w ust. 6, należy przesłać do 17 marca 2023 roku (decyduje data 

stempla pocztowego) na adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

Departament Edukacji i Sportu 

ul. Okopowa 21/27 

80-810 Gdańsk 

„Po Morskie Żagle Wiedzy” 

8. Niezłożenie w terminie kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 6, wyklucza z dalszego 

udziału w Projekcie. 

9. Dokumenty, o których mowa w ust. 6, podpisuje uczeń pełnoletni, a w przypadku ucznia 

niepełnoletniego – jego rodzic lub opiekun prawny. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji i poprawy oczywistych pomyłek pisarskich 

podanych danych osobowych uczestników. 

11. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

oraz na przeniesienie autorskich praw majątkowych do filmu wraz z opisem zgłoszonych w 

Konkursie, publikację imienia i nazwiska uczestnika na listach laureatów i wyróżnionych Konkursu 

oraz wykorzystanie wizerunku. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale odmowa skutkuje brakiem 

możliwości wzięcia udziału w Konkursie. 

IV. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia wybranych filmów wraz z opisem na stronie 

des.pomorskie.eu oraz ich prezentacji podczas wydarzeń promujących Projekt. 

2. Rezygnacja z udziału w Rejsie jednego z uczniów zespołu dwuosobowego nie wpływa na udział 

drugiego ucznia. 

3. Rezygnacja z udziału w Rejsie nie upoważnia do otrzymania równowartości pieniężnej 

przewidzianej nagrody. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy nagrody, a także prawo do przyznania 

dodatkowych nagród. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator. 

Załączniki: 

1) Harmonogram Konkursu. 
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Załącznik nr 1 

Harmonogram Konkursu „Po Morskie Żagle Wiedzy” 

w ramach projektu Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne 

do 27 lutego 2023 r. 
Zgłoszenie udziału w Konkursie poprzez elektroniczny formularz 

zgłoszeniowy  

do 8 marca 2023 r. Ocena filmów wraz z opisem przez Komisję Konkursową  

do 13 marca 2023 r. 
Ogłoszenie wyników  

Rozpoczęcie rekrutacji na rejs 

do 17 marca 2023 r. 

(decyduje data stempla 

pocztowego) 

Przesłanie dokumentów uczestnika Projektu (laureatów i 

wyróżnionych w Konkursie), o których mowa w rozdziale III, ust. 

6 Regulaminu, na adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

Departament Edukacji i Sportu 

ul. Okopowa 21/27 

80-810 Gdańsk 

„Po Morskie Żagle Wiedzy” 

kwiecień 2023 r. Tygodniowy rejs dalekomorski 

ostateczna data zostanie 

podana w terminie 

późniejszym 

Gala finałowa 

 

 


