
REGULAMIN XXX ZLOTU JUNGÓW LMiR w KOŁOBRZEGU 

 

Organizatorzy, współorganizatorzy, patroni, sponsorzy: 

• Zarząd Główny Ligi Morskiej i Rzecznej 

• Kołobrzeski Oddział Ligi Morskiej i Rzecznej 

• Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu 

• Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie 

• Polska Żegluga Bałtycka SA 

• Urząd Miasta Kołobrzeg 

• Starostwo Powiatowe Kołobrzeg 

• Instytucje i przedsiębiorstwa gospodarki morskiej 
 
 
 
I. Cel Zlotu Jungów LMiR 

Celem jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o: 

- gospodarce morskiej, 

- ochronie środowiska wodnego, 

- żeglarstwie, 

- Marynarce Wojennej, 

- Lidze Morskiej i Rzecznej, 

- zasłużonych dla Polski Ludziach Morza, 

- szkolnictwie morskim i śródlądowym, 

- Pomorzu Zachodnim. 
 Zlot ma także na celu kształtowanie właściwej atmosfery rywalizacji wśród 
uczestników, wyrabianie pożądanych cech osobowych uczniów: 
współodpowiedzialności, odwagi, silnej woli, stanowczości, cierpliwości, hartu ducha, 



konsekwencji w realizacji postawionych przed samym sobą zadań; doskonalenie 
umiejętności organizatorskich i przywódczych. 

II. Tegoroczne hasło zlotu: 
      "Polacy na morzu"          
III. Czas trwania zlotu: 
od 21.05. 2021 r. do 23.05. 2021 r.. Sposób przeprowadzenia i termin zlotu ze względu na 
sytuację COVID-19 może ulec zmianie. 
IV. Uczestnicy 
W zlocie mogą wziąć udział: 
1. Członkowie Szkolnych Kół Ligi Morskiej i Rzecznej i ich opiekunowie, 
2. Uczniowie szkół noszących imię Marynarki Wojennej i ich opiekunowie, 
3. Dzieci i młodzież niezrzeszona w Lidze Morskiej i Rzecznej oraz uczniowie innych szkół, a 

zainteresowani sprawami Polski Morskiej. 
Konkurs prowadzony jest w grupach: 
1. szkoły podstawowe w kategorii: rocznik klas czwartych 
2. szkoły ponadpodstawowe (licea, technika, szkoły branżowe i inne). 
V. Kategorie zlotu: 

1. Zawody sportowe: tory sprawnościowe.  
2. Konkurs plastyczny: "Polacy na morzu". 
3. Skansen Morski: zwiedzanie. 
4. Szkolenie "Bezpieczeństwo na wodzie". 

VI. Przebieg zlotu 
1. Szkoły zgłaszają gotowość uczestniczenia poprzez wypełnienie formularza załączonego 

do regulaminu Szablon zgłoszenia znajduje się w załączniku.  
Termin zgłoszenia — do 15 maja 2021 r.  

2. Ustalenie terminu przeprowadzenie wyścigów rzędów na lekcji wychowania 
fizycznego z Sędzią Głównym. 

3. Sprawnościowe zadania do wykonania przez zawodników, będą we wszystkich 
szkołach, takie same z wykorzystaniem takiego samego sprzętu. Zgodnie z sanitarnymi 
przepisami. 

4. Poszczególne kategorie zlotu realizowane są wg odrębnego dla każdej kategorii 
harmonogramu. 

5. Wręczenie nagród Grand Prix w konkursie plastycznym odbędzie się wraz z 
wręczeniem nagród z zawodów sportowych w wyznaczonym miejscu i terminie przez 
organizatora. 

6. Wystawa prac plastycznych pokonkursowych otwarta zostanie podczas Finału. 
7. Pełnoletni uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

oraz wizerunku w celu realizacji konkursu zgodnie ze wzorem zawartym w 
załączniku do Regulaminu. Za niepełnoletnich uczestników konkursu zgodę wyrażają 
ich rodzice lub prawni opiekunowie. Zgoda obejmuje w szczególności publikację 
danych osobowych oraz wizerunku uczestnika w przypadku uzyskania nagrody. 
Publikacja danych i wizerunku może odbyć się na stronach internetowych konkursu, 
w publikacjach dotyczących konkursu i w ramach podpisu pod pracą na wystawie 
prac konkursie — dla wskazania jej autora. 

 
I ZAWODY SPORTOWE - przebieg zależy od sytuacji COVID-19 
 



I Forma: zawody w Kołobrzegu 
W części sportowej zaplanowano zawody oceniające szybkość i sprawność uczniów. 
Zawodnicy będą mieli za zadanie pokonać tor przeszkód w formie wyścigu rzędów. Tory będą 
w dokładnie ustawione według określonego wzoru. O zwycięstwie będzie decydowała 
szybkość i dokładność wykonania zadania całego zespołu. Zawody przeprowadzone będą 
podczas Zlotu Jungów w Kołobrzegu.  Wyłonienie zwycięzcy i wręczenie nagród odbędzie się 
w wyznaczonym terminie i miejscu przez organizatora. 
II Forma: zawody przeprowadzone w szkole przez nauczyciela  
W części sportowej zaplanowano zawody oceniające szybkość i sprawność uczniów. 
Zawodnicy będą mieli za zadanie pokonać tor przeszkód w formie wyścigu rzędów. Tory będą 
w każdej szkole dokładnie ustawione według określonego wzoru przesłanego przez 
organizatorów. O zwycięstwie będzie decydowała szybkość i dokładność wykonania zadania 
całego zespołu.  Opiekun będzie musiał dokonać nagrania wykonania zadania według 
wskazówek technicznych organizatora. Wyłonienie zwycięzcy i wręczenie nagród odbędzie się 
w wyznaczonym terminie i miejscu przez organizatora. 

• zawody sportowe, 

• zespoły: czteroosobowe, 

• szkoły podstawowe: uczniowie w wieku zgodnym ucznia klasy I-III oraz klasy czwartej i 
piątej. Dwie kategorie wiekowe. 

• szkoły średnie: klasy pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. Ilość zespołów ustalona z 
organizatorem. 

1. Sprawnościowy tor przeszkód,  ustawiony na lekcji wychowania fizycznego wyznaczonej 
klasy, 
2. Trzy wyścigi na czas z określonymi zadaniami, dla wszystkich uczniów wyznaczonej klasy,  
3. Zespoły czteroosobowe uczestniczącej klasy wytypowane przez nauczyciela wychowania 
fizycznego, 
4. Opiekun przygotuje tor według określonego wzoru, przeprowadzi zawody  i dokona 
nagrania wyścigu. 
6. Miejsce przeprowadzenia zawodów: sale gimnastyczne szkół uczestniczących w Zlocie 
Jungów, 
7. Nauczyciel otrzyma dane techniczne toru i wskazówki jak dokonać nagrania po zgłoszeniu 
udziału w zlocie. 
8. Ocena:  
Czas wykonania i dokładność wykonania.  
Dokładność wykonania: za każdy nieprawidłowo wykonany element przez dowolnego 
zawodnika w torze przeszkód dodaje sędzia 10 sekund. W przypadku takiego samego czasu 
zespołów liczy się mniejsza ilość popełnionych błędów. 
 
III. Forma: zadanie wykonane indywidualnie przez zawodnika: 
W części sportowej zaplanowano zawody oceniające szybkość i sprawność uczniów. Zadanie 
będzie wykonane w wybranym przez zawodnika miejscu i przygotowanym pod względem 
bezpieczeństwa. Zadania będą musiały być wykonane według określonego wzoru 
przesłanego przez organizatorów. O zwycięstwie będzie decydowała szybkość i dokładność 
wykonania zadania. Zawodnik musi dokonać nagrania i przesłać do organizatorów zlotu. 
Nagranie musi być wykonane dokładnie według wskazówek technicznych organizatorów. 
Wyłonienie zwycięzcy i wręczenie nagród odbędzie się w wyznaczonym terminie i miejscu 



przez organizatora. 
Punktacja:  
czas wykonania:  
I miejsce: 10pkt 
II miejsce: 8pkt 
III miejsce: 6pkt 
IV miejsce: 4pkt 
V miejsce: 2pkt 
VI - ....... miejsce: 0pkt 
Dokładność wykonania: za każdy nieprawidłowo wykonany element zawodnika dodaje sędzia 
5 sekund.  
 
 
II KONKURS PLASTYCZNY 
 

1. Konkurs przewiduje formy prezentacji wykonane w dowolnych technikach malarskich, 
graficznych i innych (za wyjątkiem plasteliny, zapałek, bibuły, kasz, itp.) w grupach szkół: 

- podstawowe, 

- średnie. 

2. Format prac plastycznych: A2 (60 cm x 40 cm) lub A3 (40 cm x 30 cm). Prace w innym 
formacie nie będą oceniane. Prac nie należy oprawiać. Prace należy dostarczyć w płaskim 
opakowaniu (nie w rulonie). 

3. Na odwrotnej stronie pracy powinny być umieszczone następujące informacje:  

- krótka informacja o prezentowanej pracy; 

- imię i nazwisko autora, wiek, adres placówki lub szkoły z podaniem pełnej nazwy i typu 
szkoły (telefon); (Jeżeli jest to Zespół Szkół, to proszę wyraźnie zaznaczyć typ placówki 
„szkoła podstawowa, szkoła średnia"); 

- imię i nazwisko nauczyciela — opiekuna. 

4. Po zakończeniu eliminacji szkolnych należy wypełnić protokół konkursowy  i przesłać 
drogą elektroniczną  na adres:   zlot.liga@op.pl 

5. Konkurs plastyczny stwarza możliwość ukazania jakim dobrodziejstwem jest dla 
człowieka morze. 

Harmonogram przebiegu konkursu plastycznego "Polacy na Morzu". 
1. Termin zgłoszenia szkoły do zlotu do 15 maja 2021 r. 
2. Termin dostarczania  prac plastycznych upływa z dniem 30 maja 2021 r., opiekun przesyła 
drogą elektroniczną: Sprawozdanie z przebiegu „Zlotu Jungów” w kategorii: konkurs 
plastyczny hasło: "Polacy na morzu". Prace plastyczne przesyła pocztą na adres: ul. 
Chodkiewicza 3b/1, 78-100 Kołobrzeg. 
3. Ogłoszenie wyników konkursu — w określonym przez komisję terminie na stronie 
internetowej LMiR. 
4. Szkoły otrzymają powiadomienie o wynikach swoich uczniów drogą elektroniczną (prace 
stanowią dokumentację konkursu i nie podlegają zwrotowi). 
5. Laureaci: 
- nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, 
- wyróżnionych prac otrzymają dyplomy. 
Przekazanie dyplomów i nagród odbędzie się do w określonym przez komisję terminie 
Opiekunowie laureatów otrzymają również dyplomy i podziękowania. 



III PLANOWANE NAGRODY 
1.  Nagrody dla zwycięzców indywidualnych i drużynowych: 
a) puchary, 
b) nagrody rzeczowe, 
c) dyplomy, 
d) inne. 
 

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udziału w Zlocie Jungów!  
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, a przede wszystkim niezapomniane wrażenia i 

satysfakcja z posiadanych umiejętności. 
Z ligowym pozdrowieniem  

 
W imieniu Organizatorów 

 
 

Prezes LMiR oddział Kołobrzeg                  WicePrezes Zarządu Głównego LMiR  
               Gabriela Antos    Marek Padjas 
 
 
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają:  
Gabriela Antos – Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej Oddział Kołobrzeg tel. 693 996 135 
Marek Padjas – Wiceprezes Zarządu Głównego LMiR tel. 513 005 645  
Ewa Balza – koordynator zawodów sportowych tel. 606 713 369 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI:  



ZGŁOSZENIE i ZGODA SZKOLNA 
 

Zlot jungów - zawody sportowe w roku 2021 
 
Nazwa szkoły 
________________________________________________________________________________ 
 
Typ szkoły 
_________________________________________________________________________________
    szkoła podstawowa, szkoła średnia 
 
Adres szkoły 
_________________________________________________________________________________ 

ulica, nr domu 

 
_______________________    
kod pocztowy 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
miejscowość, gmina 

 
__________________________________________________________________________________ 
województwo  

 
E-mail 
_________________________________________________________________________________ 
 
Telefon / fax 
_________________________________________________________________________________ 
 
Nauczyciel prowadzący: 
________________________________________________________________________ 
            
      imię i nazwisko 
Zgłaszam udział w:  

□ zawody sportowe Zlotu Jungów 

□ Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Zlotu i akceptuję postanowienia 

zawarte w treści Regulaminu Zlotu. 

□ Oświadczam, że wyrażamy dobrowolnie zgodę na umieszczanie i przetwarzanie danych 

osobowych uczestników zlotu przez jego organizatorów na potrzeby organizacji zlotu, zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 
926 z późn. zm.). 

□ Oświadczam, że wyrażamy dobrowolnie zgodę na publikację wizerunku uczestników zlotu i 

ich osiągnięć na stronie internetowej oraz w publikacjach i folderach Organizatorów Zlotu. 
Niniejsza zgoda dotyczy wyłącznie publikacji w celach niekomercyjnych. 
 
 
__________  ___________2021 r    

   data       _________________________  

        podpis nauczyciela 

 
            
       _______________________ 
        podpis dyrektora szkoły 

 

 



ZGŁOSZENIE SZKOLNE 
 

Zlot jungów - konkurs plastyczny w roku 2021 
 
Nazwa szkoły 
________________________________________________________________________________ 
 
Typ szkoły 
_________________________________________________________________________________
    szkoła podstawowa, szkoła średnia 
 
Adres szkoły 
_________________________________________________________________________________ 

ulica, nr domu 

 
_______________________    
kod pocztowy 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
miejscowość, gmina 

 
__________________________________________________________________________________ 
województwo  

 
E-mail 
_________________________________________________________________________________ 
 
Telefon / fax 
_________________________________________________________________________________ 
 
Nauczyciel prowadzący: 
________________________________________________________________________ 
            
      imię i nazwisko 
Zgłaszam udział w:  

□ konkurs plastyczny Zlotu Jungów 

□ Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Zlotu i akceptuję postanowienia 

zawarte w treści Regulaminu Zlotu. 

□ Oświadczam, że wyrażamy dobrowolnie zgodę na umieszczanie i przetwarzanie danych 

osobowych uczestników zlotu przez jego organizatorów na potrzeby organizacji zlotu, zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 
926 z późn. zm.). 

□ Oświadczam, że wyrażamy dobrowolnie zgodę na publikację wizerunku uczestników zlotu i 

ich osiągnięć na stronie internetowej oraz w publikacjach i folderach Organizatorów Zlotu. 
Niniejsza zgoda dotyczy wyłącznie publikacji w celach niekomercyjnych. 
 
__________  ___________2021 r    

   data       _________________________  

        podpis nauczyciela 

 
         

            
       _______________________ 
        podpis dyrektora szkoły 

 
 



Sprawozdanie z przebiegu „Zlotu Jungów” 

w kategorii: konkurs plastyczny hasło: „Człowiek Morza” 

zorganizowanym przez szkołę:                

...............……………….............................…….……………………….................................... 
nazwa szkoły 

typ szkoły: 

A)……………………………………………………………………………………………….... 

adres...........................................................................................................…...……..……..……………. 

telefon ..................................................................e-mail .........................................……….……………. 

 Ogółem Liczba prac zakwalifikowanych  
do dalszego etapu 

Liczba uczniów biorących 
udział w eliminacjach  
szkolnych, z tego w kategorii: 
 

• malarstwo 

• grafika 

• inne 

 
 
 
 
…………………………

…………………………

……………...….…….. 

 
 
 
 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 
A)Jeżeli jest to Zespół Szkół, to proszę wyraźnie zaznaczyć typ placówki „szkoła podstawowa, szkoła średnia” 
 

Do sprawozdania dołączamy także listę uczniów zakwalifikowanych do dalszego etapu i 
nazwiska nauczycieli, pod których kierunkiem wykonywali prace. 

 
Dyrektor Szkoły 

 
 

............................................... 

Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej 
 
 

........................................................... 
 

Uczniowie, których prace zostały zakwalifikowane do dalszego etapu 

Nazwisko i imię ucznia  Nazwisko i imię nauczyciela, pod kierunkiem 

którego uczeń tworzył swoje dzieło artystyczne 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  
 

 
 



Sprawozdanie z przebiegu „Zlotu Jungów” 

w kategorii: zawody sportowe. 

zorganizowanym przez szkołę:                

...............……………….............................…….……………………….................................... 

nazwa szkoły 
typ szkoły: 

A)……………………………………………………………………………………………….... 

adres...........................................................................................................…...……..……..……………. 

telefon ..................................................................e-mail .........................................……….……………. 

 Ogółem 

Liczba zespołów biorących udział w eliminacjach szkolnych,  
(zespół czteroosobowy) 

 
     ……………… 

 
A)Jeżeli jest to Zespół Szkół, to proszę wyraźnie zaznaczyć typ placówki „szkoła podstawowa, szkoła średnia” 
 

Do sprawozdania dołączamy także listę uczniów zakwalifikowanych do dalszego etapu i 

nazwiska nauczycieli, pod których kierunkiem wykonywali zadania sportowe. 
 

Nazwisko i imię ucznia (drukowane litery) Czas Nazwisko i imię 

nauczyciela,  

I miejsce:   

1.   

2.   

3.   

4.   

II miejsce:   

1.   

2.   

3.   

4.   

III miejsce:   

1.   

2.   

3.   

4.   

 
 
 
 
 
 



ZGŁOSZENIE i ZGODA rodzica/opiekuna/ zawodnika 
 

Zlot jungów - zawody sportowe/ konkurs plastyczny* w roku 2021 
 
Nazwa szkoły/ Typ szkoły: szkoła podstawowa, szkoła średnia / Adres szkoły/telefon/E-mail: 
________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________
     
Nauczyciel prowadzący: 
_________________________________________________________________________________ 

 

Dane uczestnika XXX Zlotu Jungów: 
 

________________________________________________________________________ 

    imię i nazwisko ucznia 
 

Adres /telefon/E-mail: 
 
______________________________________________________________________________________________________ 

ulica, nr domu , miejscowość, gmina,  
 

__________________________________________________________________________________ 
kod pocztowy, województwo 
 
E-mail 
_________________________________________________________________________________ 
 
Telefon / fax 
_________________________________________________________________________________ 
 
Zgłaszam udział w:  

□ zawody sportowe/ konkursie plastycznym* Zlotu Jungów  

□ Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Zlotu i akceptuję postanowienia 

zawarte w treści Regulaminu Zlotu. 

□ Oświadczam, że wyrażam dobrowolnie zgodę na umieszczanie i przetwarzanie danych 

osobowych moich /mojego dziecka* przez jego organizatorów na potrzeby organizacji zlotu, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., 
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

□ Oświadczam, że wyrażamy dobrowolnie zgodę na publikację wizerunku uczestników zlotu i 

ich osiągnięć na stronie internetowej oraz w publikacjach i folderach Organizatorów Zlotu. 
Niniejsza zgoda dotyczy wyłącznie publikacji w celach niekomercyjnych. 
 
 
__________  ___________2021 r    

   data       _________________________  

       podpis rodzica /opiekuna/ zawodnika 

 
            
       

 

*( niepotrzebne skreślić) 


