
 

 
 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Pod żaglami w dorzeczu Łeby” 
realizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wicku w ramach Programu Operacyjnego 

„Rybactwo i Morze” finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego. 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji Uczestników Projektu pn. 

„Pod żaglami w dorzeczu Łeby”. 

2. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” finansowanego 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 

3. Liderem Projektu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wicku. 

4. Biuro Projektu mieści się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku, ul. Parkowa 2, 84-352 

Wicko, adres e-mail: gokis@wicko.pl 

5. Realizacja Projektu będzie się odbywała przy udziale 6 szkół, zwanych dalej Realizatorami tj.: 

a. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Łebie,  

b. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wicku,  

c. Szkoła Podstawowa w Szczenurzy,  

d. Szkoła Podstawowa w Maszewku,  

e. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Unii Europejskiej w Choczewie,  

f. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciekocinie, 

oraz przy udziale partnerów tj.: 

g. Lokalna Organizacja Turystyczna Łeba – Błękitna Kraina, 

h. „Port Jachtowy w Łebie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

6. Projekt obejmuje następujące zdania wymagające przeprowadzenia rekrutacji uczestników: 

a. treści kształcenia - zajęcia dydaktyczne i projekty edukacyjne w ramach realizowanego 

programu szkolnego, wycieczki szkolne obejmujące swym zakresem edukację wodniacką, 

działalność wspierającą tj. festiwal piosenki morskiej, konkurs plastyczny, konkurs na logo 

projektu, konkurs na film końcowy 

b. nauka pływania - nauka pływania dla klas III, doskonalenie umiejętności pływackich dla klas 

IV-VIII, zawody pływackie 

c. praktyczne zajęcia żeglarskie – wachty wodniackie, zajęcia szkutnicze, zajęcia bosmańskie, 

biwaki żeglarskie, obozy żeglarskie, edukacyjno-żeglarskie pikniki naukowe, drużyna żeglarska 

projektu Giggs 

d. kursy i uprawnienia wodniackie – kurs ratownika młodszego, kurs sternika motorowodnego, 

kurs żeglarza jachtowego 

7. Projekt realizowany jest w okresie od lipca 2019 do czerwca 2020. 

 

§ 2 

CELE PROJEKTU I ZAKRES WSPARCIA 

 

1. Celem projektu jest rozwój kompetencji uczniów oraz nabycie praktycznych i bezpiecznych 

umiejętności korzystania z akwenów wodnych oraz przydatnych uprawnień np. ratownika młodszego. 



 

 
Działania proponowane w ramach projektu dotyczą tematyki wód śródlądowych, morskich oraz 

żeglarstwa, odwołują się tym samym do bogatej tradycji morskiej w regionie. Założeniem projektu jest 

powiązanie wiedzy i umiejętności zdobywanymi w szkole z umiejętnościami rozwijanymi w trakcie 

zajęć praktycznych na wodzie np. wachty, biwaki itp. oraz prowadzących w konsekwencji do 

zdobywania uprawnień m.in. ratownika młodszego, sternika motorowego czy żeglarza jachtowego. 

2. Zakres wsparcia wynika z indywidualnej diagnozy każdej szkoły biorącej udział w projekcie. 

 

§ 3 

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE I ZASADY REKRUTACJI 

 

1. Rekrutacja odbywać się będzie spośród uczniów 6 szkół będących Realizatorami projektu. 

2. Każdy Realizator przeprowadza rekrutację spośród swoich uczniów według liczebności wskazanych 

w tabeli stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. 

3. Rekrutację do projektu przeprowadza szkolny lider projektu pod nadzorem Koordynatora projektu. 

4. Rekrutacja będzie prowadzana wraz z kampanią informacyjną dotyczącą projektu. 

5. Uczestniczyć w Projekcie może uczeń/uczennica szkoły, który/-ra będzie zainteresowana udziałem 

w Projekcie. 

6. Rekrutacja odbywać się będzie w październiku 2019 roku. 

7. Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie w Sekretariacie Szkoły kompletnie 

wypełnionych dokumentów: formularza zgłoszeniowego zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody 

na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1 do Regulaminu). 

8. Wyboru uczestników dokonuje szkolny lider projektu. 

9. W przypadku większej liczby zgłoszeń o pierwszeństwie udziału będzie decydowała kolejność zgłoszeń. 

10. W przypadku większej liczby kandydatów zostanie utworzona lista rezerwowa. 

11. Zatwierdzenia ostatecznej listy Uczestników Projektu dokonuje Koordynator Projektu. 

12. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć Uczestnik/-czka Projektu składa podpisane przez siebie 

oraz rodzica / opiekuna prawnego Oświadczenie Uczestnika Projektu (Załącznik nr 2) oraz Deklarację 

uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 3 do Regulaminu). 

13. W procesie rekrutacji będzie stosowana polityka równości płci oraz zasady równych szans. 

14. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację projektu na terenie 

szkół do przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych. 

 

§ 4 

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE 

 

1. Zajęcia odbywają się na terenie województwa pomorskiego.  

2. Zajęcia odbywają się w czasie godzin lekcyjnych oraz poza zajęciami lekcyjnymi. 

3. Uczestnik/-czka w trakcie trwania projektu może brać udział w jednym lub większej ilości zadań. 

4. Uczestnik/-czka ma obowiązek systematycznego i aktywnego uczestnictwa w przydzielonych formach 

wsparcia. 

5. Uczestnicy projektu zobowiązani są do wypełniania ankiet i formularzy związanych z realizowanym 

projektem. 

6. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach, m.in. z przyczyn 

natury zdrowotnej, zmiany szkoły, przeprowadzki itp. i wymaga złożenia przez rodzica/opiekuna 

prawnego uczestnika/-czki pisemnej rezygnacji uczestnika/-czki z uczestnictwa w Projekcie. Po 



 

 
otrzymaniu przez Beneficjenta oświadczenia o rezygnacji uczestnik/uczestniczka zostaje skreślona 

z listy uczestników. 

7. Lider zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika/-czki z listy uczestników projektu w przypadku 

naruszeń postanowień niniejszego Regulaminu. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników projektu 

podejmuje Lider w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, o czym poinformuje uczestnika Projektu 

w terminie 3 dni roboczych od dnia skreślenia. 

 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Uczeń ubiegający się o uczestnictwo w Projekcie, poprzez złożenie dokumentów, o których mowa w § 3 

ust. 7 i ust. 12, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. 

2. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję co do 

rozstrzygnięć podejmuje Lider w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie. 

3. Regulamin obowiązuje z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 

w Wicku, gdzie znajduje się Biuro Projektu. 

4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu i w poszczególnych szkołach 

uczestniczących w projekcie. 

 

 

 

 

 

Wicko, dnia 07.10.2019r. 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1), 

2. Oświadczenie Uczestnika Projektu (Załącznik nr 2),  

3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 3), 

4. Liczebności do projektu (Załącznik nr 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Załącznik nr 1 

do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Pod żaglami w dorzeczu Łeby”  

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

„Pod żaglami w dorzeczu Łeby” 

 

Nazwa szkoły: 

 

Data wpływu:  

Pieczęć szkoły: 

 

 

Podpis osoby przyjmującej 

 

 

 

 

FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A POLA WYBORU 

ZAZNACZYĆ ”X”. 

 

CZĘŚĆ 1. DANE KANDYDATA/KANDYDATKI 

1.1. Dane podstawowe 

Imię: Nazwisko: 

PESEL: Data urodzenia: 

Miejsce urodzenia: 

1.2. Miejsce zamieszkania i dane kontaktowe 

Adres zamieszkania 
Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Miejscowość: Kod pocztowy: 

Adres do 

korespondencji (jeśli 

inny niż adres 

zamieszkania) 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Miejscowość: Kod pocztowy: 

Telefon stacjonarny: Telefon komórkowy: 

Adres e-mail:  

Preferowany 

sposób kontaktu: 

 

[ ] telefon stacjonarny [ ] telefon komórkowy [ ] adres e-mail 

 

CZĘŚĆ 2. ZAJĘCIA 

 

Zaznacz zajęcia w których najbardziej chciałabyś / chciałbyś wziąć udział 



 

 

Wachty wodniackie – zajęcia na terenie szkoły: zajęcia 

dydaktyczne, spotkania z ciekawymi osobistościami związanymi z 

Morzem, zajęcia takielarskie, jednodniowe zajęcia wyjazdowe 

(Sarbsk) – techniki poruszania się na wodzie 

 

Zajęcia szkutnicze – budowa łodzi wiosłowej/żaglowej   

Zajęcia bosmańskie – przygotowywanie łodzi do sezonu  

Biwaki żeglarskie – dwudniowe biwaki w Sarbsku z noclegiem i 

wyżywieniem 
 

Obozy żeglarskie – dwudniowe (klasy młodsze) lub sześciodniowe 

(klasy starsze) rejsy na jachcie żaglowym 
 

Nauka pływania (klasy młodsze)  

Doskonalenie umiejętności pływackich (klasy starsze)  

Kurs na ratownika młodszego  

Kurs sternika motorowodnego  

Kurs żeglarza jachtowego  

 

 

 ……………………………………… ……………………………………… 

 Podpis ucznia/uczennicy  Podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 

 

OŚWIADCZENIA: 

1. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa do projektu „Pod 

żaglami w dorzeczu Łeby” i akceptuję jego zapisy. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 

z siedzibą w Wicku przy ul. Parkowej 2, zawartych w niniejszym formularzu, wyłącznie w celu 

realizacji obowiązków związanych z realizacją projektu „Pod żaglami w dorzeczu Łeby”, 

w szczególności rekrutacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości, a także w celach archiwalnych. Zgoda 

na przetwarzanie danych osobowych jest udzielona dobrowolnie na podstawie art. 6 ust.1 lit. a), lit. b) 

i lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych, dalej: RODO). 

3. Potwierdzam otrzymanie klauzuli informacyjnej zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, z którą się 

zapoznałem i przyjąłem do wiadomości. 

4. Oświadczam, że przekazane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 

 

……………………………………… ……………………………………… 

 Podpis ucznia/uczennicy  Podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 

 

 



 

 
 

CZĘŚĆ 5. DECYZJA O ZAKWALIFIKOWANIU DO PROJEKTU 

 

TAK/NIE 

 

Uzasadnienie: 

 

 

 

Podpis szkolnego lidera projektu: 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, s 1) dalej RODO- informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu 

w Wicku jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu z siedzibą w Wicku, ul. Parkowa 2, 84-352 Wicko, 

tel. 59861 11 17, e- mail: gokis@wicko.pl reprezentowany przez Dyrektora 

2. Inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku jest Pan Krzysztof 

Pukaczewski; pukaczewski@hotmail.com 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obsługi projektu pn.: „Pod żaglami 

w dorzeczu Łeby”, w szczególności rekrutacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości, a także 

w celach archiwalnych. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących danych 

osobowych uczniów: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona 

i nazwiska rodziców, numer telefonu i adres poczty elektronicznej. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, 

a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą 

być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na mocy prawa do odbioru 

danych. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zakwalifikowania jako uczestnika 

projektu pn.: „Pod żaglami w dorzeczu Łeby” 

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 
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Załącznik nr 2 

do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Pod żaglami w dorzeczu Łeby”  

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Pod żaglami w dorzeczu Łeby” przyjmuję do wiadomości, iż: 

1) Administratorem moich danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu z siedzibą w Wicku, 

ul. Parkowa 2, 84-352 Wicko, tel. 59 861 11 17, e-mail: gokis@wicko.pl  

2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: 

pukaczewski@hotmail.com 

3) Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi ww. projektu, finansowanego z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w szczególności: 

 udzielenia wsparcia 

 potwierdzenia kwalifikowalności wydatków 

 monitoringu 

 ewaluacji   

 kontroli 

 audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje  

 sprawozdawczości 

 rozliczenia projektu 

 odzyskiwania wypłaconych beneficjentowi środków dofinansowania  

 zachowania trwałości projektu 

 archiwizacji 

 badań i analiz. 

4) Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na 

administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO), wynikający z: 

a) art. 125 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – dalej: 

Rozporządzenie ogólne; 

b) art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

5) Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt - 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu z siedzibą w Wicku, ul. Parkowa 2, 84-352 Wicko. 

6) Moje dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym przez 

administratora lub Beneficjenta, w związku z realizacją celów o których mowa w pkt. 3, podmiotom 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom realizującym badania ewaluacyjne lub inne 

działania związane z realizacją programu na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, 

mailto:gokis@wicko.pl
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Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku 

korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom postępowań administracyjnych. 

7) Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia programu bez uszczerbku dla zasad 

regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów. 

8) Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

9) Administrator danych osobowych, na mocy art.17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia 

moich danych osobowych. 

10) Podanie przeze mnie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania 

będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie. 

11) Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani 

profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

 

 

 

……………………………………… ……………………………………… 

 Miejscowość i data  Podpis uczestnika projektu* 

 

 

 

 

 

* W przypadku uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego 

opiekuna. 

 

 



 

 
Załącznik nr 3 

do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Pod żaglami w dorzeczu Łeby”  

 

 

………………………………… 

       (miejscowość i data) 

 

Imię:  

Nazwisko:  

 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Pod żaglami w dorzeczu Łeby” 

realizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wicku w ramach Programu Operacyjnego 

„Rybactwo i Morze” finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 

 

Deklaruję udział w projekcie „Pod żaglami w dorzeczu Łeby” finansowanego z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, realizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 

w Wicku. 

 

Oświadczam, iż: 

1) zapoznałam/-em się z treścią Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Pod żaglami w dorzeczu 

Łeby” i akceptuję jego warunki; 

2) spełniam warunki kwalifikujące mnie do udziału w projekcie, określone w §3 Regulaminu rekrutacji 

i uczestnictwa w projekcie „Pod żaglami w dorzeczu Łeby”; 

3) znane mi są zasady udziału w projekcie, a tym samym zobowiązuję się do systematycznego udziału 

w zajęciach, do których zostałam/-em zakwalifikowana/-y; 

4) zostałam/-em poinformowana/-y, że Projekt odbywa się w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo 

i Morze” i jest finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego; 

5) wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych i/lub ewaluacyjnych oraz innych badaniach 

dotyczących realizowanego projektu; 

6) wyrażam zgodę na utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku w celach 

reklamowych, promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją projektu. Pouczona/-y 

i świadoma/-y odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym 

oświadczam, że dane zawarte w złożonych przeze mnie dokumentach odpowiadają stanowi faktycznemu i 

są zgodne z prawdą. 

 

 

 

……………………………………… ……………………………………… 

 Podpis ucznia/uczennicy  Podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 

 

 



 

 
Załącznik nr 4 

do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Pod żaglami w dorzeczu Łeby”  

 

Liczebności w projekcie 

Zajęcia SP Łeba 
SP 

Wicko 

SP 

Szczenurze 

SP 

Maszewko 

ZS 

Choczewo 

ZS-P 

Ciekocino 
Razem 

Treści kształcenia 

wycieczki edukacyjne (nieobjęte 

rekrutacją – w widełkach ilości 

orientacyjne) 

130-255 120-235 27-73 34-82 190-340 25-67 
526 - 

1052 

Działalność wspierająca 

(festiwale, konkursy) 
Zajęcia nieobjęte rekrutacją - dla wszystkich chętnych 

Nauka pływania 

Nauka pływania dla klas III 29 30 15 15 40 10 169 

Doskonalenie umiejętności 

pływackich dla klas IV-VIII 
15 15 7 8 10 5 60 

Zawody pływackie Zajęcia nieobjęte rekrutacją maksymalna ilość uczestników ze wszystkich gmin - 480 

Praktyczne zajęcia żeglarskie 

Wachty wodniackie kl. IV-VIII 48 48 16 32 48 16 208 

Zajęcia szkutnicze kl. V-VI 44 44 16 16 44 16 180 

Zajęcia bosmańskie kl. VII-VIII 15 15 15 15 15 15 90 

Biwaki żeglarskie kl. IV 35 51 6 6 83 11 192 

Obozy żeglarskie 2-dniowe 16 16 16 16 16 16 96 

Obozy żeglarskie 6-dniowe 8 8 8 8 8 8 64 

Edukacyjno-żeglarskie pikniki 

naukowe 
Zajęcia nieobjęte rekrutacją – dla całych rodzin 

Drużyna żeglarska projektu - 

Giggs 

Zajęcia nieobjęte rekrutacją – uczestnicy typowani z chętnych w trakcie realizacji 

programu łącznie 25 miejsc 

Kursy i uprawnienia wodniackie 

Kurs ratownika młodszego kl. 

VII-VIII  
4 4 2 3 5 2 20 

Kurs sternika motorowodnego kl. 

VII-VIII 
4 4 2 3 5 2 20 

Kurs żeglarza jachtowego kl. VII-

VIII 
4 4 2 3 5 2 20 

Ilość osób do projektu kl. III – 

VIII (widełki) 
16 - 48 16 - 51 8 - 16 16 - 32 16 - 83 8 - 16  

 

 


