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ZałacznikNr 4
Uproszczone Sprawozdanie Merytoryczne

z działalności §towarzyszenia Szczecińska §zkoła pod Żaglami
zarakża21

Stowarzyszenie w roku 2Oż|, w ramac h realtzacji celow §tafutowych postanowiło
popracowac z grupką nńodzieĘ, celem pozyskania ich w latach następnych do Stowarzyszenia
poprzez uzupełnianie wiedzy z obszaru ich zitnteresowań i próbą zainteresowania sprawami
Stowarzyszenia.

1. Zebrano grupę młodzieży, która interesuje się zeglarstwem i uprawia furystykę wodną na
jachtach zaglowych i oprocz tego interesuje się żeglarstwem regatowym. Około 20 osob.

ż. Dla tej grupy, ztmąw miesiącach sĘczeh-luĘ zostały zotganizowane zajęciateoretyczne na
Discordzie z podstaw przepisow regatowych oraz roruiązywania prŃlemow z
prawidłowym §tańem, jak rowniez z rozgrywania pierwszej ,,halsówki", NffodzieĘ poprzez
azynnę uczestnictwo w wykładach, dyskusji, rozwiązywania zadań, zostńy przedstawione
podstawowe problemy we wspomnianych obszarach, ktore potem wykorzyĘwała w
regatach.

3. W miesiącu lutym zostń przeprowadzony przez członkinię naszego Stowarzyszenia, kol.
Bozenę Thomsen, konkurs plastyczny pt. ,,Przygody Kota Umbńagi"wraz z wręczeniem
nagród,

4. W ramach propagowaniabezpieczeństwa na wodzie podczas żeglugs w miesiącu kwietniu
przeprowadzono zĄęcia zdalnę z Locji, podczas ktorych Ńodzież dowiedziała się o
właściwościach rzek i jezior jako akwenach do uprawiania żeglug| jak bezpiecznie
wybierać trasy, jak są oznakowane, jak się zachować prry pokonywaniu śluz i przejśc pod
mostami.

5. Swoją zdobytą wiedzę z zakręsu,podstaw regatowych, młodzież mtńa akazję
skonfrontować podczas udziału w dwóch imprezach o charakterze regat na Zalewie
Szczecińskim, pod okiem jednego z cńonków Stowarzyszenia, Jerzego §zwocha. (RegaĘ o
Puchar Magnolii oraz Regaty Oderman).

6, Wspołorganizacja i uczestnictwo cźoŃa Stowarzyszenia kpt. Wojciecha Maleiki w
Regatach Bałtyckich na jachcie Dar Szczecinai zajęcie I miejsca,

7, W miesiącu lipcu poprowadzenie pftez cźonka Stowarzyszenia lerzego Szwocha
Wędrownego Obozu Żeglarskiego dla młodzieĘ zCentrum Że§usklego.

8. Nie udało się zorganizować Szkołki Zeglarskiej i połkolonii dla najmłodszych ze względu
na nie znalezienie osoby, która by bezpośrednio poprowadzlła zajęcia.

9. Ze względów obostrzeń pandemicznych nie zorganizowano nauki języka angielskiego dla
żeglarzy i nie zorganizowano rejsow morskich.

1 0. Przeprowadzono aktualizac1 ę składu osobowego Stowarzyszenia.
]_ 1. Prowadzono stronę internetową Stowarzy szenia.
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