
 

REGIONALNY  PROGRAM  EDUKACJI  WODNEJ  I  śEGLARSKIEJ 
„MORZE  PRZYGODY  -  Z  WIATREM  W  śAGLACH” 

KOMUNIKAT nr 3/2008/09 – 14.10.2008 r. 
 

SPRAWY  BIEśĄCE  -  HARMONOGRAM  SPOTKA Ń 
(do grudnia 2008 r.) 

 
1. Zgodnie z ustaleniami podjętymi na naszym spotkaniu aktualne pozostają deklaracje  
o przystąpieniu placówki do Programu, złoŜone w ub. roku. Deklaracje zobowiązane są 
złoŜyć tylko placówki nowe, po raz pierwszy przystępujące do Programu, a takŜe te,  
w których nastąpiła zmiana opiekuna Szkolnego Koła Edukacji Morskiej (SKEM). Te 
deklaracje – wraz z planem pracy SKEM na rok szkolny 2008/09 - naleŜy składać u kol.  
W. Seidlera, na bieŜąco, w nowej siedzibie Pałacu MłodzieŜy (al. Piastów 7), w Pracowni 
Edukacji Morskiej (pok. 102), lub w Sekretariacie (parter, pok. 2). 

2. Do listopada br. moŜna jeszcze realizować podstawowe szkolenia Ŝeglarskie i rejsy, ale 
tylko wcześniej zaplanowane i uzgodnione z koordynatorem Programu kol. W. Seidlerem. 
Przypominamy, Ŝe warunkiem udziału w szkoleniach Ŝeglarskich jest złoŜenie listy członków 
Sekcji śeglarskiej SKEM, a na zajęcia praktyczne naleŜy zgłaszać się z „Listą uczestników 
szkolenia lub rejsu”. Wzory moŜna pobrać z naszej strony (edukacja morska – druki do 
pobrania – zał. 2-4), wraz ze wzorem oświadczeń rodziców, które pozostają u opiekuna koła.  

3.Terminy najbli Ŝszych spotkań programowych (do grudnia 2008 r.): 

 - 25 października (sobota) - godz. 10.00 – Ośrodek Morski Pałacu MłodzieŜy -  
       zakończenie sezonu Ŝeglarskiego. Zapraszamy opiekunów SKEM z delegacją  
       3-5 uczniów; w programie – zwiedzanie Ośrodka (10.15 – 11.15), apel i opuszczenie  
       bandery (11.20-12.10), zabawy ruchowe, ognisko, poczęstunek (12.20-15.00); 

 - 20 listopada (czwartek) – godz. 14.00 – SP 23, ul. Miernicza 10 – konkurs wiedzy „Bitwa 
       morska – o s/y „Zryw” (30-lecie jachtu) – tylko dla szkół podstawowych i specjalnych,  
       wg rozesłanego regulaminu; 

- 27 listopada (czwartek) – godz. 14.00 – ZSBO, ul. Willowa 4 – sesja „Nasze rejsy’2008”  
       (uwaga – 20 października mija termin składania prac na związane z sesją konkursy –  
        literacki i fotograficzny – szczegóły w Komunikacie nr 2); 

- 11 grudnia (czwartek) – godz. 14.00 – Pałac MłodzieŜy, aula – podsumowanie Programu  
        za rok szkolny 2007/2008 – zapraszamy dyrektorów placówek i opiekunów SKEM,  
        z delegacją 3-5 uczniów. 

4. Nadal czekamy na uwagi i propozycje do załoŜeń programowych na rok szkolny 
2008/2009 i na dalsze lata, oraz zgłaszanie programowych imprez szkolnych  
 i międzyszkolnych, planowanych przez SKEM. 
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