
 

 

 

 

„Gdańska Szkoła pod Żaglami” 

 

CELE  

Głównym celem rekrutacji jest wyłonienie grupy młodzieży w wieku 15-25 lat, która weźmie udział w 

pełnomorskim rejsie edukacyjnym pn. „Gdańska Szkoła pod Żaglami” na żaglowcu „Generał Zaruski” w 

terminie 25.06. – 12.07.2018 r. Planowana trasa rejsu: Rostock – Kopenhaga – Londyn – Sunderland. 

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

nauczycieli i rodziców.  

 

ORGANIZATOR 

Rekrutację prowadzi Gdański Ośrodek Sportu we współpracy z Wydziałem Rozwoju Społecznego Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku. 

 

CZAS TRWANIA REKRUTACJI 

1. Rekrutacja trwa od 1 marca do 11 maja 2018 roku. 

2. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 21 maja 2018 roku na stronie internetowej www.zaruski.pl 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W REJSIE  

1. Uczestnikami rejsu mogą być uczniowie szkół średnich oraz studenci z terenu całej Polski (15-25 lat).  

2. Wszyscy uczestnicy muszą wypełnić Formularz Zgłoszeniowy, który zawiera m.in. zgodę 

rodziców/opiekunów (dot. osób niepełnoletnich) oraz oświadczenie o braku przeciwskazań do 

uczestnictwa w rejsie. 

3. Uczestnicy zobowiązani są pokryć koszty współorganizacji rejsu w wysokości: 

• 3.900 zł za osobę za cały rejs w przypadku uczniów szkół średnich i wyższych spoza terenu 

Gdańska 

• 2.300 zł za osobę za cały rejs w przypadku uczniów gdańskich szkół średnich i wyższych. Udział 

uczniów gdańskich szkół średnich i wyższych jest dofinansowany z budżetu Miasta Gdańska 

przez Gdański Ośrodek Sportu. 

4. Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty rejsu, w tym paliwo do silników i pontonu, zakwaterowanie 

i pełne wyżywienie, opłaty portowe i pilotażowe, pamiątkę rejsową, ubezpieczenie NNW i kosztów 

leczenia za granicą, zatrudnienie załogi oficerskiej i instruktorskiej itp. Ponadto cena uwzględnia także 

atrakcje turystyczne w Londynie i Kopenhadze: British Museum, Royal Museum Greenwich 

(żaglowiec Cutty Sark, Royal Observatory, Meridian Line), Natural History Museum, Muzeum 

Narodowe w Kopenhadze oraz zamek Rosenborg, dawną siedzibę królów Danii. 

http://www.zaruski.pl/


5. Wpłaty należy dokonać w formie darowizny na rachunek zbiórki na rzecz żaglowca, prowadzony przez 

stowarzyszenie „Związek Miast i Gmin Morskich”, szczegóły http://zaruski.pl/doc_22.html. 

6. Uczestnicy są zobowiązani samodzielnie i na własny koszt dotrzeć do miejsca zaokrętowania w 

Rostocku (Niemcy) w dniu 25 czerwca 2018 roku (np. rejsowe autokary z różnych miast w Polsce). 

7. Uczestnicy są zobowiązani samodzielnie i na własny koszt wrócić z miejsca wyokrętowania w 

Sunderland (Wielka Brytania) w dniu 12 lipca 2018 roku (np. tanie loty z Newcastle). 

8. Uczestnicy zostaną wyłonieni w procesie rekrutacji, której zasady opisano poniżej. 

 

ZASADY REKRUTACJI 

1. Organizator zapewnia 16 miejsc dla uczestników rejsu, którzy zostaną wybrani przez Komisję 

Rekrutacyjną w opisanym poniżej  procesie. 

2. Do dnia 11 maja 2018 r. należy złożyć lub wysłać (decyduje data na stemplu pocztowym) na adres - 

Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk (z dopiskiem „Gdańska Szkoła pod 

Żaglami”): 

• 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 

wraz z danymi kontaktowymi (numer telefonu i adres mailowy); 

• wypełniony Formularz Zgłoszeniowy (do pobrania za strony www.zaruski.pl)  

3. Obowiązkowym, dodatkowo punktowanym przez Komisję Rekrutacyjną składnikiem zgłoszenia 

kandydata, będzie przygotowanie w dowolnej formie atrakcyjnego opracowania dowolnie 

wybranego elementu programu „Gdańskiej Szkoły pod Żaglami” (np. plan zwiedzania jednego z 

odwiedzanych miast, prezentacja multimedialna, plan gry miejskiej, zabawa integracyjna itp.).  

Wykonaną pracę należy przesłać wraz z ww. zgłoszeniem. Prace będą prezentowane przez 

uczestników podczas zajęć edukacyjnych prowadzonych w ramach rejsu „Gdańskiej Szkoły pod 

Żaglami”. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE  

1. W celu wyłonienia uczestników rejsu zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna, składająca się z 

przedstawicieli Organizatora. 

2. Lista 16 uczestników rejsu zostanie opublikowana na stronie www.zaruski.pl w dniu 21 maja 2018 

roku. 
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