
 

 

            3. KRAJOWY  KONKURS WIEDZY O MORZU - REGULAMIN 

1. Pomysłodawcą Konkursu jest dr Jarosław Kłodziński, Radny Miasta Gdyni. 

2. Organizatorami są Związek Miast i Gmin Morskich ( ZMiGM) i jego Partnerzy. 

3. Celem konkursu jest przybliżenie wiedzy o kulturze morskiej i regionach. 

4. Autorami pytań są dr Jarosław Kłodziński oraz partnerzy ZMiGM. 

5. Do Konkursu zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

6. Zgłoszenie udziału wysyła szkoła do 17.03. 2023 r. na adres: biuro@zmigm.org.pl  

7. Prosimy podać imię, nazwisko, nr tel. osoby odpowiedzialnej za eliminacje szkolne. 

8. Konkurs ma 3 etapy. Eliminacje szkolne, półfinał wojewódzki i finał krajowy. 

9. Eliminacje szkolne należy zakończyć do 28.03.2023 r. 

10. Test 20 pytań + odpowiedzi wyślemy zainteresowanym szkołom.   

11. Do półfinału wojewódzkiego awansuje po 3 najlepszych uczniów z każdej szkoły. 

12. Wyniki etapu szkolnego wysyłamy do 31.03.2023 na adres: biuro@zmigm.org.pl  

13. Prosimy podać imię, nazwisko i rok urodzenia uczestnika półfinału wojewódzkiego  

oraz kontakt do osoby odpowiedzialnej na konkurs w szkole nr tel i adres mailowy. 

14.  Półfinał wojewódzki odbędzie się w Gdyni 18.04.2023, Kołobrzegu 21.04.2023 r. 

15. Laureaci półfinału wojewódzkiego otrzymają tytuł „Znawca wiedzy o Morzu” 

16. Laureaci półfinałow wojewódzkich wezma udział w Finale Krajowym Znawców Wiedzy  

o Morzu w Szczecinie 12.05.2023 r. 

17. Pytania kierujemy bezpośrednio do Pana Jarosława Kłodzińskiego 601 65 88 12. 

18. Źródła wiedzy: „Czas morza”, „Morze”, mapy, gminy ZMiGM, MW, żeglarstwo. 

19. Na półfinał i finał krajowy Znawcy Wiedzy o Morzu – dojazd we własnym zakresie. 

20. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Organizatorzy nie zapewniają wyżywienia. 

21. Decyzje ostateczne w przypadku sporu podejmuje Organizator. 

22. Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy,  

że Państwa przetwarzane są w Związku Miast i Gmin Morskich ,  

w celu udziału w Konkursie wiedzy o Morzu, na podstawie art.6 ust.1 lit. f) RODO 

Związek jest administratorem Państwa danych osobowych i mają Państwo prawo dostępu 

do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, żądania 

zapomnienia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także posiadają Państwo 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

 

                                                                                       Z wyrazami szacunku 

                                                                                  ZMiGM 
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