
 
 

 Gdańsk, dnia 25 maja 2021 
  

 

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

 
§ 1 CELE 

Głównym celem rekrutacji jest wyłonienie grupy młodzieży szkolnej i studentów w wieku 15-25 lat, którzy 

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

Zaruski” w terminie 19.07 – 01.08.2021 r  

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

nauczycieli i rodziców.  

 

§ 2 ORGANIZATOR 

Rekrutację prowadzi organizator rejsu - Gdański Ośrodek Sportu. 

 

§ 3 CZAS TRWANIA 

1. Rekrutacja trwa od 25 maja do 15 czerwca 2021 roku. 

2. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 18 czerwca 2021 roku na stronie internetowej www.zaruski.pl 

 

§ 4 WARUNKI UCZESTNICTWA W REJSIE 

1. Uczestnikami rejsu mogą być uczniowie szkół średnich oraz studenci z terenu całej Polski, w wieku 15-25 

lat. 

2. Wszyscy uczestnicy muszą wypełnić internetowy Formularz Zgłoszeniowy znajdujący się na stronie 

https://forms.gle/uqRyawtiFkzCpwUX8  

3. Całkowity koszt rejsu to 3.770 PLN. 

4. Cena obejmuje wszystkie koszty współorganizacji rejsu przypadające na uczestnika, w tym paliwa do 

silników i pontonu, zakwaterowania i pełnego wyżywienia, opłat portowych i pilotażowych, pamiątki 

rejsowej, ubezpieczenia NNW i kosztów leczenia za granicą, zatrudnienia załogi oficerskiej itp. Ponadto 

cena uwzględnia bilety wstępu do odwiedzanych atrakcji turystycznych. 

5. Uczestnicy posiadający Kartę Mieszkańca Gdańska kwalifikują się do uzyskania zniżki w wysokości 10% 

ceny rejsu.  

6. Uczestnicy są zobowiązani dotrzeć na własny koszt do miejsca zaokrętowania w Gdańsku w dniu 19 lipca 

2021 roku. 

7. Po zakończeniu rejsu, uczestnicy są zobowiązani wrócić na własny koszt z miejsca wyokrętowania w 

Szczecinie w dniu 1 sierpnia 2021 roku.  

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

 

 

 

 

https://forms.gle/uqRyawtiFkzCpwUX8


§ 5 ZASADY REKRUTACJI 

1. Organizator zapewnia 20 miejsc dla uczestników rejsu, którzy zostaną wybrani przez Komisję Rekrutacyjną 

w opisanym poniżej  procesie. 

2. Do dnia 15 czerwca 2021 r. należy dostarczyć w formie elektronicznej na adres zaruski@sportgdansk.pl 

(albo pocztą tradycyjną na adres Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk), list 

motywacyjny (maks. 1 strona  A4), uzasadniający chęć udziału w „Gdańskiej Szkole pod Żaglami” na STS 

„Generał Zaruski”. 

3. Jednocześnie należy dokonać zgłoszenia w serwisie internetowym na stronie: 

https://forms.gle/uqRyawtiFkzCpwUX8 

 

§ 6 ROZSTRZYGNIĘCIE 

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

Organizatora. 

2. Lista 20 uczestników wybranych na podstawie listów motywacyjnych, zostanie opublikowana na stronie 

www.zaruski.pl w dniu 18 czerwca 2021 roku.   
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