
Pismo Okólne nr 17 

Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego  

Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie  

z dnia 16.01.2017 r. 

 

w sprawie: obozu specjalizacji na stopień instruktora rekreacji ruchowej AWF z narciarstwa 

zjazdowego powszechnego dla studentów III roku I° i  I roku II° kierunku WF studia 

niestacjonarne 
 

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

15.09.2016 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017 ustalam:    

 

1. Obóz specjalizacji na stopień instruktora  rekreacji ruchowej AWF z narciarstwa zjazdowego 

powszechnego  dla studentów III roku I° i  I roku II° kierunku WF studia niestacjonarne odbędzie w 

Szklarskiej Porębie w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Rzemieślnik” ul. Górna 21 w 

terminie  14.03 – 21.03.2017 r. Studenci i prowadzący zajęcia  mgr Wiesław Januć  powinni przybyć do 

Szklarskiej Poręby w dniu 14.03.2017 r.  do godziny 11.00. 

 

2. Na kierownika obozu specjalizacji i prowadzącego zajęcia powołuje się mgr. Wiesława Janucia. 

 

3. W specjalizacji uczestniczyć będzie 13 studentów z: III roku I⁰  i  I roku II⁰  kierunku WF studia 

niestacjonarne. 

W ramach pierwszej specjalizacji uczestniczy 11 studentów oraz 2 studentów w kolejnej płatnej 

specjalizacji. 

       

4.  Prowadzącemu zajęcia mgr. Wiesławowi Januciowi przysługuje bezpłatne zakwaterowanie  

i wyżywienie, przejazdy wyciągami narciarskimi w czasie trwania zajęć dydaktycznych oraz zwrot 

kosztów podróży na trasie: Warszawa –   Szklarska Poręba – Warszawa, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

 

5.  Koszty obozu związane z wyżywieniem, zakwaterowaniem, wyciągami narciarskimi i dojazdami do 

miejsca zajęć studenci pokrywają we własnym zakresie. 

 

6.  Studenci uczestniczący w specjalizacji powinni być ubezpieczeni od NNW na czas trwania obozu, w 

zakresie wybranego przedmiotu zajęć.   

                  

7.   Kierownik specjalizacji mgr Wiesław Januć upoważniony jest do podjęcia z kasy AWF zaliczki w    

wysokości 700 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów wyciągów narciarskich oraz na 

nieprzewidziane wydatki. 

 

8.   Dziekanat Wydziału WF wyda delegację służbową dla mgr. Wiesława Janucia z uwzględnieniem 

terminu 14.03 – 21.03.2017 r. 

 

 

          
 

Dziekan        

      Wydziału Wychowania Fizycznego            

                                                                        dr hab. Krzysztof Perkowski prof. AWF   

 

 


