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„Gdańska Szkoła pod Żaglami”  na STS „Generał Zaruski” – zasady rekrutacji 

 

CELE  

Głównym celem jest wyłonienie grupy młodzieży, która weźmie udział w pełnomorskim rejsie edukacyjnym 

pn. „Gdańska Szkoła pod Żaglami” na żaglowcu „Generał Zaruski”. 

Dodatkowo proces rekrutacji ma popularyzować ideę wychowania i edukacji morskiej wśród młodzieży, 

nauczycieli i uczniów gdańskich szkół ponadgimnazjalnych.  

 

ORGANIZATOR 

Rekrutację prowadzi Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku we współpracy z Wydziałem Rozwoju 

Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 

 

CZAS TRWANIA  

1. Rekrutacja trwa od ogłoszenia naboru do 23 czerwca 2015 roku: 

- pierwszy etap, czyli nabór zgłoszeń z listami motywacyjnymi kończy się 22 maja, 

- drugi etap, czyli tworzenie narzędzi promocyjnych, kończy się 13 czerwca, 

- oficjalne podanie wyników nastąpi 23 czerwca. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W REJSIE  

1. Uczestnikami mogą być wyłącznie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie 

Gdańska. 

2. Wszyscy uczestnicy muszą wypełnić Kartę Uczestnika Rejsu, która zawiera m.in. zgodę 

rodziców/opiekunów oraz oświadczenie o braku przeciwskazań do uczestnictwa w rejsie. 

3. Uczestnicy zobowiązani są pokryć koszty eksploatacyjne (wyżywienie, paliwo, opłaty portowe) w 

wysokości 1.500 zł za osobę za cały rejs. Pozostałe koszty, wynoszące około 1.500 zł na osobę, pokrywa 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku.  

4. Uczestnicy są także zobowiązani dotrzeć na własny koszt do miejsca zaokrętowania w Londynie, Wielka 

Brytania. 

5. Uczestnicy zostaną wyłonieni w procesie rekrutacji, którego zasady opisano poniżej. 

 



ZASADY REKRUTACJI 

1. Organizator zapewnia 12 miejsc dla uczestników rejsu, którzy zostaną wyłonieni w opisanym tu  procesie 

rekrutacji. 

2. W pierwszym etapie, do dnia 22 maja 2015 r. należy złożyć lub wysłać (decyduje data na stemplu 

pocztowym) na adres MOSiR w Gdańsku, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk: 

 list motywacyjny mieszczący się na 1 stronie formatu A4, uzasadniający chęć udziału w 

„Gdańskiej Szkole pod Żaglami” na STS „Generał Zaruski”, podpisany imieniem i nazwiskiem; 

 wypełnioną Kartę Uczestnika Rejsu (do pobrania za strony www.zaruski.pl) 

3. Na podstawie listów motywacyjnych zostanie wyłonionych 30 osób, które zostaną zaproszone do 

drugiego etapu rekrutacji. 

4. Drugi, decydujący etap eliminacji, który wyłoni uczestników rejsu, polega na: 

 samodzielnym stworzeniu atrakcyjnego i oryginalnego narzędzia promocyjnego w dowolnej 

technice (np. plakat, film, ulotka), ukazującego potencjał Gdańska jako miasta położonego nad 

wodą oraz zachęcającego młodzież do aktywnego spędzania czasu wolnego w oparciu o ten 

potencjał. 

5. Gotowe materiały promocyjne należy dostarczyć do siedziby MOSiR w Gdańsku (ul. Traugutta 29, 80-221 

Gdańsk) w kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem z dopiskiem „Gdańska Szkoła pod Żaglami” do 13 

czerwca 2015 r. włącznie.  

6. Organizator zastrzega sobie możliwość skrócenia procesu rekrutacji do pierwszego etapu. 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE  

1. W celu wyłonienia uczestników rejsu zostanie powołana komisja, składająca się z przedstawicieli 

Organizatora. 

2. Lista 30 uczestników zakwalifikowanych na podstawie listów motywacyjnych do drugiego etapu 

rekrutacji zostanie ogłoszona na stronie www.zaruski.pl do dnia 29 maja 2015 r.   

3. Lista laureatów drugiego etapu rekrutacji, a tym samym uczestników rejsu, zostanie opublikowana na 

stronie www.zaruski.pl w dniu 23 czerwca 2015 r. 
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