REGULAMIN PROGRAMU DINGHY SKIPPER ORAZ KONKURSU O NAGRODĘ
ISSA
/PROGRAM Dinghy Skipper/
&1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Programu jest International Sailing Schools Association (ISSA).
2. Celem Programu jest min.:
- propagowanie żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży,
- podnoszenie poziomu wyszkolenia dzieci i młodzieży,
- wspieranie rozwoju osobistego poprzez szkolenie żeglarskie,
- podnoszenie świadomości i wartości związanych z ochroną środowiska i ekologią,
- propagowanie zasad bezpieczeństwa na wodzie.
&2
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
Program dedykowany jest do szkół, klubów żeglarskich na terenie całego kraju, które:
- są członkami ISSA,
- propagują standardy szkoleniowe ISSA,
- biorą udział w imprezach organizowanych przez ISSA /np. Festiwal Żagli ISSA/,
- korzystają z materiałów szkoleniowych Programu Dinghy Skipper,
- prowadzą szkolenia wśród dzieci i młodzieży wg standardów określonych przez ISSA Global.
&3
DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU
1. Organizacja konkursów oraz innych działań propagujących wartości ISSA wg Programu Dinghy
Skipper min.:
- Najbardziej aktywna szkoła, klub propagujący wartości ISSA w żeglarstwie”.
2. Organizacja kursów i szkoleń wg standardów ISSA.
3. Organizacja imprez żeglarskich i regat w cyklu Festiwal Żagli ISSA.
4. Aktywny udział w imprezach Festiwal Żagli ISSA organizowanych przez innych uczestników
programu.
&4
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
„Najbardziej aktywna szkoła, klub propagujący wartości ISSA w żeglarstwie” W RAMACH PROGRAMU
DS.
1. Konkurs ma na celu aktywizację szkół i klubów żeglarskich do przeprowadzania szkoleń dla
dzieci i młodzieży poprzez przygotowanie i prowadzenie warsztatów i kursów żeglarskich,
imprez żeglarskich i regat w cyklu Festiwal Żagli ISSA.
2. Uczestnikami konkursów mogą być kluby i szkoły, które aktywnie propagują wartości żeglarskie
według standardów ISSA wśród dzieci i młodzieży zgodnie z &2.

3. Nagrody przyznawane są w danym roku kalendarzowym w kategorii „Najbardziej aktywna
szkoła, klub propagujący wartości ISSA w żeglarstwie”.
4. Uczestnicy dokonują zgłoszenia samodzielnie.
5. Zgłoszenie uczestników do konkursu dokonywane będą na formularzu przygotowanym przez
ISSA w terminie do dnia 30.06 z podaniem:
- liczby rozpoczętych szkoleń w bieżącym roku,
- liczby dzieci uczestniczących w szkoleniach,
- liczby i terminów zorganizowanych i zaplanowanych imprez żeglarskich i regat,
- liczby imprez zorganizowanych przez innych uczestników programu w których reprezentacja
zgłaszającego wzięła lub weźmie udział bieżącym roku.
6. Kryterium przyznawania nagród w konkursie jest aktywność danego uczestnika tzn. liczba
działań przeprowadzonych zgodnie z pkt.5.
7. Nagrody przyznawane są przez Kapitułę Konkursu.
8. Ustanawia się na rok 2018 nagrody w formie:
A. Bezpłatny udział w obozie treningowym i regatach w Chinach - International Optimist
Training Camp w Qingdao w Chinach za pierwsze miejsce.
B. Bezpłatny udział w obozie treningowym i regatach w Danii - The Class Optimist Baltic
Regatta Alliance Bornholm w Danii za drugie miejsce.
C. Bezpłatny udział w obozach treningowych i regatach organizowanych w ośrodkach
żeglarskich uczestniczących w programie Dinghy Skipper za miejsca trzecie, czwarte i
piąte.
D. Sprzęt i wyposażenie żeglarskie ufundowane przez sponsorów dla wszystkich uczestników
programu i konkursu.
E. Gadżety i prezenty ufundowane przez sponsorów programu i konkursu.
9. Informację o zwycięzcach konkursu podane zostaną podczas jednej z imprez w ramach
Festiwal Żagli ISSA oraz opublikowane na stronach internetowych ISSA.
10. Obsługę administracyjną konkursu prowadzi Biuro Federacji Szkół Żeglarskich ISSA Poland.

