
 

Pismo  Okólne nr 22 

Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego  

Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie  

z dnia  26.04.2019 r. 

 

w sprawie: przeprowadzenia obozów wędrownych dla studentów 1 roku II° studiów stacjonarnych  

i niestacjonarnych kierunku wychowanie fizyczne 

 

Działając na podstawie Pisma Okólnego Nr 1 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego z dnia 

15.09.2018 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 ustalam: 

 

1. Programowe obozy wędrowne odbędą się między 19.06 a 25.08.2019 roku, w liczbie godzin 

zgodnych z programem nauczania. Celem obozów wędrownych jest przygotowanie studentów 

do organizowania i prowadzenia tej formy turystyki w przyszłej pracy zawodowej. 

 

2. Obozy wędrowne organizuje Zakład Sportów Wodnych i Zimowych. Odpowiedzialna za sprawy 

organizacyjne i koordynację obozów wędrownych jest mgr Katarzyna Witek. 

 

3. W obozach uczestniczyć będzie 160 studentów w tym: 

- 112 osób z 1 roku II° studiów stacjonarnych kierunku wychowanie fizyczne.  

- 44 osób z 1 roku II° studiów niestacjonarnych kierunku wychowanie fizyczne ( 2 grupy) 

W bieżącym roku akademickim zostaną przeprowadzone obozy żeglarskie, kajakowe, piesze 

i rowerowe. 

 

4. Kierownicy poszczególnych obozów zobowiązani są do przeprowadzenia ze studentami zebrań 

informacyjnych, na których omówią: 

- cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze realizowane na obozach,  

- program obozu, obowiązki uczestników, 

- regulamin obozu wędrownego, 

- zasady zaliczenia obozu,  

- koszt obozu, niezbędne wyposażenie studenta. 

 

5. Prowadzący obozy są odpowiedzialni  za sprawdzenie sprzętu pod względem bezpieczeństwa 

przed każdymi zajęciami. 

 

6. Kierownicy obozów wędrownych zobowiązani są: 

-  przed obozem, przekazać listę uczestników wędrówek do Dziekanatu WF, 

-  pobrać delegacje służbowe, zaliczki i apteczki pierwszej pomocy, 

- wpisać oceny z obozu na listy zaliczeń w Wirtualnej Uczelni, 

- rozliczyć się z pobranych zaliczek, 

- złożyć listy zaliczeń i sprawozdanie z obozu w terminie do 15.09.2019r. w Sekretariacie 

Zakładu Sportów Wodnych i Zimowych, 

- potwierdzić na liście w sekretariacie Zakładu Sportów Wodnych i Zimowych realizację godzin 

dydaktycznych w terminie do 15.09.2019 r., 

- dbać o stan sprzętu i bezpieczeństwa  uczestników zajęć na obozie. 

 

7.  Na opłatę pobytu kadry w portach i na polach biwakowych, na wstęp do parków narodowych 

oraz na nieprzewidziane wydatki związane z  prowadzeniem obozu, prowadzący otrzymują 

zaliczkę w kwocie zgodnie z pkt. 14  
 

8. Nauczycielom akademickim prowadzącym obozy wędrowne przysługuje zwrot kosztów 

przejazdu i diet zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 



 

9. Koszt wyżywienia, zakwaterowania i przejazdów studenci pokrywają we własnym zakresie. 

Studenci zobowiązani są do ubezpieczenia NNW dla osób uczestniczących w kulturze fizycznej, 

na czas trwania obozu. 

 

10. Studenci powinni być wyposażeni w ekwipunek turystyczny, zgodnie ze wskazówkami 

kierowników obozów wędrownych. 

 

11. Kierownik Ośrodka w Pięknej Górze jest odpowiedzialny za: 

 - przygotowanie sprzętu wędrówkowego do transportu na obozy wędrowne kajakowe w dniu 

        30.07.2019 r. 

 - odebranie transportu ze sprzętem wędrówkowym kajakowym w dniu 09.08.2019 r. 

 

12. Koszty związane z transportem kajaków na trasie Piękna Góra – Ogonki – Piękna Góra pokryje 

      AWF Warszawa na podstawie wystawionej faktury. Zaliczkę w wysokości 500,- zł. na przewóz 

      kajaków z  Pięknej Góry do Ogonek oraz  z Ogonek do Pięknej Góry pobierze  

      mgr Zbigniew Tyc. 

 

13. Koszty związane z przechowaniem sprzętu kajakowego w Ośrodku Szkoleniowym Szkoły 

      Głównej Turystyki i Rekreacji w Ogonkach pokryje AWF na podstawie wystawionej faktury. 

      Zaliczkę w wysokości 500.-zł , na pokrycie tego wydatku  pobierze mgr Zbigniew Tyc. 

 

14. Wymienionym w piśmie okólnym nauczycielom Dziekanat Wydziału Wychowania  

            Fizycznego wystawi delegacje służbowe. Poniżej wymienieni w tabeli nauczyciele pobiorą  

            zaliczkę.                     

 

Lp. Prowadzący Rodzaj obozu Termin Trasa Zaliczka 

1. mgr Bożena Januć 

 

żeglarski 19.06 -23.06. 

2019 r. 

 Warszawa 

- Giżycko - Warszawa 

250,-zł 

2. mgr Wiesław Januć 

 

żeglarski 19.06 -23.06. 

2019 r. 

 Warszawa 

- Giżycko - Warszawa 

250,-zł 

3. mgr Zbigniew Tyc 

 

kajakowy 30.07– 03.08 

2019 r. 

 Warszawa-Ogonki 

 

2 × 250,-zł  

4. mgr Zbigniew Tyc 

 

kajakowy 05.08 – 09.08 

2019 r. 

Ogonki - Warszawa 1000,-zł 

5. mgr Katarzyna Witek 

 

pieszy 20.06 – 23.06 

2019 r. 

Warszawa - Szklarska 

 Poręba – Warszawa 

250,-zł 

6. mgr Katarzyna Witek 

 

rowerowy 19.08 – 22.08 

2019 r. 

Warszawa – Stronie 

Śląskie  

250,-zł 

7. dr Katarzyna Milde 

 

rowerowy 19.08 – 22.08 

2019 r. 

Warszawa – Stronie 

Śląskie  

250,-zł 

8. mgr Katarzyna Witek 

 

pieszy (studia 

niestacjonarne) 

23.08 – 25.08 

2019 r. 

Stronie Śląskie – 

Warszawa 

250,-zł 

9. dr Katarzyna Milde 

 

pieszy (studia 

niestacjonarne) 

23.08 – 25.08 

2019 r. 

Stronie Śląskie – 

Warszawa 

250,-zł 

 

 

 

 

DZIEKAN 

Wydziału Wychowania Fizycznego 

 

Dr hab. Krzysztof Perkowski prof. AWF 


