Rejs pełnomorski „ECO-SHIP – environmental and maritime education of youth” na STS „Generał
Zaruski” – zasady rekrutacji

§ 1. [CELE]
Głównym celem rekrutacji jest wyłonienie grupy młodzieży w wieku 15-29 lat, która weźmie udział
w pełnomorskim rejsie edukacyjnym pn. „ECO-SHIP – environmental and maritime education of youth” na
żaglowcu „Generał Zaruski” w terminie 18-31.07.2022 r. oraz 6-19.08.2022 r.
§ 2. [ORGANIZATOR]
Rekrutację prowadzi organizator rejsu - Gdański Ośrodek Sportu (GOS).
§ 3. [CZAS TRWANIA]
1. Rekrutacja trwa od 30.04.2022 r. do 5.06.2022 r.
2. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 17.06.2022 r. na stronie internetowej www.zaruski.pl
§ 4. [WARUNKI UCZESTNICTWA W REJSIE]
1. Uczestnikami rejsu mogą być osoby z terenu całej Polski, w wieku 15-29 lat.
2. Osoby wybrane do udziału w rejsie, zobowiązane są wypełnić internetowy Formularz Rejestracyjny znajdujący
się na stronie https://zaruski.pl/formularz-rekrutacyjny-eco-ship/
3. Całkowity koszt rejsu przypadający na jednego uczestnika jest w 100% finansowany przez Unię Europejską oraz
GOS.
4. Finansowanie obejmuje wszystkie koszty organizacji rejsu przypadające na uczestnika, w tym zakwaterowania
i pełnego wyżywienia, paliwa do silników i pontonu, opłat portowych, pamiątki rejsowej, ubezpieczenia NNW
i kosztów leczenia za granicą, zatrudnienia załogi oficerskiej i edukacyjnej.
5. Po zakończeniu rejsu odbywającego się w terminie 6-19.08.2022 r. uczestnikom zapewniony zostanie transport
powrotny do Gdańska z miejsca wyokrętowania w Szczecinie w dniu 19.08.2022 r.
6. Uczestnicy zostaną wyłonieni w procesie rekrutacji, którego zasady opisano poniżej.

§ 5. [ZASADY REKRUTACJI]
1. Organizator zapewnia 5 miejsc dla uczestników rejsu w terminie 18-31.07.2022 r. oraz 5 miejsc dla uczestników
rejsu w terminie 6-19.08.2022 r., którzy zostaną wybrani przez Komisję Rekrutacyjną w opisanym poniżej
procesie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości miejsc.
2. Do dnia 5.06.2022 r. należy wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny na stronie https://zaruski.pl/formularzrekrutacyjny-eco-ship/ i dołączyć do niego list motywacyjny (maks. 2 strony A4 przy rozmiarze czcionki 11-12
pkt.), uzasadniający chęć udziału w rejsie „ECO-SHIP – environmental and maritime education of youth”.
3. Komisja Rekrutacyjna oceniać będzie następujące składniki listu motywacyjnego:
a) ogólna wymowa listu,
b) doświadczenie na polu działalności proekologicznej,
c) doświadczenie żeglarskie,
d) doświadczenie na polu działalności społecznej,
e) propozycje wykorzystania zdobytej podczas rejsu wiedzy i umiejętności.
4. Organizator rejsu zastrzega sobie możliwość wezwania wybranych kandydatów na rozmowy rekrutacyjne,
które odbywać się będą zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
§ 6. [ROZSTRZYGNIĘCIE]
1. W celu wyłonienia uczestników rejsu zostanie powołana komisja, składająca się z przedstawicieli Organizatora.
2. Lista uczestników wybranych na podstawie listów motywacyjnych, zostanie opublikowana na stronie
www.zaruski.pl w dniu 17.06.2022 r.

