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Pismo Okólne nr 7  
 

Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego  

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie  

z dnia  21.12.2015 r.  

 

w sprawie: przeprowadzenia obozu zimowego dla studentów II roku studiów niestacjonarnych 

Iº kierunku Wychowania Fizycznego oraz studentów z grupy Erasmus. 

 

 Działając na podstawie  Pisma Okólnego nr 1 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego 

z dnia 15 września 2015 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016 ustalam:  

 

1. Programowy obóz zimowy dla studentów/tek  II roku studiów niestacjonarnych Iº - 

kierunku Wychowania Fizycznego oraz studentów z programu Erasmus przeprowadzony 

będzie w Ośrodku Szkoleniowo –Wypoczynkowym „Rzemieślnik” w Szklarskiej Porębie 

ul. Górna 21  w terminie 23.01 – 28.01.2016 r. 

 

2. Obóz  zimowy  ma na  celu  realizację  zajęć z zakresu narciarstwa zjazdowego ,  biegowego 

i snowboardu (do wyboru) w liczbie godzin zgodnej z programem nauczania (35 godz. 

Ćwiczeń).  

 

3. Przyjazd studentów do Szklarskiej Poręby (Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy 

„Rzemieślnik”) powinien nastąpić dnia 23.01.2016 r. do godz.12.00. Przyjazd kadry 

dydaktycznej i służby zdrowia  powinien nastąpić dnia 22.01.2016 r. 

 

4. Za prawidłowe przeprowadzenie obozu pod względem szkoleniowym, organizacyjnym i 

wychowawczym odpowiedzialny jest kierownik obozu. Na kierownika obozu powołuje się 

mgr Wiesława Janucia. 

 

5.   Kierownicy wyszkolenia i prowadzący zajęcia dydaktyczne nauczyciele akademiccy: 

 

 narciarstwo biegowe:  dr Grzegorz Sadowski 

 narciarstwo zjazdowe: mgr Wiesław Januć (umowa zlecenie ) 

    snowboard:     dr Przemysław Zybko   

 grupa Erasmus  dr Michał Staniszewski (umowa zlecenie) 

 

6.   W obozie uczestniczyć będą: 
 

 -  studenci II roku studiów niestacjonarnych Iº - WF  -    47 

 -  studenci Erasmus      -    15 

 -  kadra prowadząca zajęcia      -      4   

 -  służba zdrowia                                        -      1   

      Razem        -   67     osób 

 

7. Opiekę medyczną na obozie pełnić będzie lekarz medycyny Jerzy Janowicz (umowa 

zlecenie). 

8. Wymienionym w niniejszym Piśmie Okólnym nauczycielom akademickim przysługuje 

bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, przejazdy wyciągami narciarskimi w czasie zajęć  

dydaktycznych i zwrot kosztów podróży na trasie: Warszawa – Szklarska Poręba – 

Warszawa, zgodnie z  obowiązującymi przepisami. 
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9. Koszty obozu związane z wyżywieniem, zakwaterowaniem, wyciągami narciarskimi i 

dojazdem do Szklarskiej Poręby,   studenci pokrywają we własnym zakresie. 

 

10. Kierownik obozu w Szklarskiej Porębie mgr Wiesław Januć zostaje upoważniony do 

podjęcia z kasy AWF zaliczki w wysokości 500 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów 

wyciągów kadry nauczającej oraz nieprzewidziane wydatki. 

 

11. Studenci zaopatrują się w sprzęt narciarski  we własnym zakresie wg wskazań 

pracowników Zakładu Sportów Wodnych i Zimowych. Powinni również posiadać  

ubezpieczenie od NNW na czas trwania obozu w zakresie wybranego przedmiotu zajęć. 

 

12. Zatrudnionym na obozie zimowym nauczycielom akademickim, Dziekanat Wydziału WF 

wyda delegacje służbowe z uwzględnieniem terminów: 

 

- dr Michał Staniszewski  22.01-28.01.2016 r. 

- dr Grzegorz Sadowski  22.01-28.01.2016 r. 

- mgr Wiesław Januć   22.01-28.01.2016 r. 

- dr  Przemysław Zybko   22.01-28.01.2016 r. 
 

 

 

 

      Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego  

 

              Prof. dr hab. Jerzy Nowocień 
 

 

 

 


