
PROGRAM

„BEZPIECZNA WODA”

O Programie

„Bezpieczna Woda” to program realizowany przez fundację „Każdy ma swój Sztorm”

od 2016 r.we współpracy z Sztorm Grupą - organizatorem turystyki i szkoleń żeglarskich.

Tematyką programu jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo podczas aktywnego

wypoczynku nad wodą wśród dzieci, młodzieży i ich rodziców. Program "Bezpieczna

Woda" w latach 2017 – 2019 był objęty Patronatem Honorowym Ministra Sportu i

Turystyki.

PATRONAT HONOROWY MINISTRA SPORTU ITURYSTYKI

Od początku działania programu  zrealizowano  już 498 godzin  zajęć lekcyjnych, 

w których wzięło udział 11770uczniów w 32 warszawskich szkołach podstawowych.

Organizatorzy:

Fundacja „Każdy ma swój Sztorm”

ul. Ustronie 5/6,02-798 Warszawa, KRS: 0000651604,

NIP: 9512425204 Idea Bank: 87 19500001 2006 0026 9384 0002

Sztorm Sp. z o. o.

ul. Fosa 30, 02-768 Warszawa, KRS 0000503119.

NIP: 951-237-81-43. Regon: 147160913.

Kapitał zakładowy: 750.000,00zł. Sztorm Sp. z o.o. wpisana jest 

do Rejestru Organizatorów Turystyki pod nr 1522oraz posiada

gwarancję ubezpieczeniową Signal Iduna S.A. o numerze M 203046.
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Cel programu

Podnoszenie bezpieczeństwa wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez

popularyzację bezpiecznego wypoczynku nad wodą i propagowanie odpowiedzialnych

zachowań wśród dzieci, młodzieży oraz ich rodziców -upowszechnianie kultury fizycznej

i sportu poprzez popularyzowanie turystyki i sportów wodnych wśród dzieci

i młodzieży.
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Termin realizacji programu

01.11.2021–01.04.2022.Terminy zajęć w szkole ustalane indywidualnie z koordynatorem 

programu.

Program obejmuje

- akcję edukacyjno-informacyjną w formie zajęć z uczniami,

- spotkanie informacyjne dla rodziców,

- udostępnienie materiałów informacyjno-edukacyjnych.

Podczas programu omawiamy zasady zachowania nad wodą m.in.:

-miejsca niebezpieczne np. rzeki, kąpieliska niestrzeżone,

-środki asekuracyjne i ratunkowe,

-sporty wodne i bezpieczeństwo,

-sposoby wzywania pomocy,

-analiza przypadków, znaki i sygnały nad wodą.



Odbiorca programu

-Dzieci i młodzież w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym (uczniowie klas 1-4 

szkół podstawowych na terenie M.st. Warszawy).

-Rodzice i opiekunowie - otwarte spotkanie informacyjno-edukacyjne podczas 

zebrania z rodzicami.

Czas trwania zajęć dla jednej klasy:

Zajęcia edukacyjne trwają jedną godzinę lekcyjną i prowadzone są przez instruktorów

sportu, rekreacji oraz instruktorów żeglarstwa w formie prezentacji, jednocześnie

angażując uczniów w dyskusję i analizę rzeczywistych przypadków nad wodą. Zajęcia

prowadzone są w formie warsztatów interaktywnych (prezentacja jachtu i środków

ratunkowych oraz film o bezpieczeństwie wypoczynku nad wodą).

Czas trwania spotkania z rodzicami:

30 minutowe, otwarte spotkanie informacyjno-edukacyjne, realizowane w trakcie

trwania programu w danej placówce lub podczas najbliższego wyznaczonego zebrania

rodzicielskiego (uzgadniane indywidualnie ze szkołą).

Forma zgłoszenia:

Dla szkół z terenu m.st. Warszawy udział w programie jest bezpłatny. Liczba miejsc jest

ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia prosimy kierować na dane

koordynatora programu podane poniżej.

Zapisy do udziału w programie: fundacja@sztormgrupa.pl

Nazwa i adres szkoły:

Telefon:

(osoba kontaktowa podczas realizacji programu „Bezpieczna Woda”)

Adres e-mail:

(osoba kontaktowa podczas realizacji programu „Bezpieczna Woda”)

Klasy (1-4):
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REGULAMIN PROGRAMU

„BEZPIECZNA WODA”

Regulamin uczestnictwa w programie „Bezpieczna woda” w roku 2021/2022,  

organizowanym przez fundację „Każdy ma swój Sztorm” oraz Sztorm Sp. z o. o.

Rozpoczęcie zapisów szkół do programu od dnia 01 listopada 2021.Udział w

programie dla szkół z terenu m.st. Warszawy jest bezpłatny. Ilość miejsc 

ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń mailowych. Szkoła przystępująca do

programu „Bezpieczna woda” zobowiązuje się do:

• wyznaczenia w ramach kadry nauczycielskiej/pracowników placówki, osoby

odpowiedzialnej za kontakt bezpośredni z koordynatorem programu,

• udostępnienia sali lekcyjnej oraz rzutnika do celów realizacji zajęć lekcyjnych

dla uczniów oraz spotkania informacyjnego z rodzicami uczniów zgodnie

z programem,

• udostępnienia miejsca 2x2m w holu/korytarzu placówki do wstawienia na czas

trwania programu stoiska informującego o programie (baner

informacyjnoedukacyjny, jacht żaglowy klasy Optimist, stand z kamizelkami

ratunkowymi i kołem ratunkowym),

• zamieszczenia na stronie internetowej placówki informacji o realizacji programu

i materiałów edukacyjnych przekazanych przez organizatorów programu,

• zezwolenia na umieszczenie materiałów edukacyjno-informacyjnych oraz

materiałów z ofertą letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży organizowanego

przez Sztorm Sp. z o.o. na terenie placówki i w terminie, w którym realizowany jest

program.

Koordynator programu:

Anna Ołtarzewska, tel. 669 823 443, fundacja@sztormgrupa.pl
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