
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Przedmiot 

kod nr w planie 

studiów 

ECTS 

OBÓZ ZIMOWY – TURYSTYKI 

PRZYGODOWEJ (8 DNI) 

TR/1/OB/ZIM    40C 2 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia I stopień 

Rok/Semestr II/3 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) Obowiązkowy 

Wykłady/ ćwiczenia/konsultacje (liczba 

godzin) 

Stacjonarne 

Wykłady 6h kontaktowe 

Ćwiczenia 46h kontaktowe 

Konsultacje 0h 

Niestacjonarne 

Wykłady 6h 

Ćwiczenia 46h 

Konsultacje 0h 

Język wykładowy Polski 

Forma(y)/ typ(y) zajęć Wykłady, ćwiczenia, zajęcia terenowe 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Rekreacji 

Zakład Aktywnych Form Turystyczno- 

-Rekreacyjnych 

Wymagania wstępne Wymagania formalne: 

Podstawy turystyki, Teoria rekreacji, 

Geografia turystyczna, Krajoznawstwo,  

Gry i zabawy ruchowe w turystyce i rekreacji, 

Obóz letni turystyki przygodowej, Obsługa 

ruchu turystycznego, Geografia turystyczna 

Założenia wstępne: 

Wiedza z obszaru teorii i metodyki rekreacji, 

prowadzenia imprez oraz udzielania 

informacji krajoznawczych, a także 

organizacji i prowadzenia gier i zabaw 

ruchowych 

Metody dydaktyczne Praca w grupach 

Słowne: 

Wykład z prezentacją multimedialną; 

Konsultacje;  

Pogadanka;  

Prelekcja 

Audiowizualne: 

Filmy szkoleniowe; 

Audiowizualna analiza techniki jazdy;  

Pokaz 

Metoda zajęć praktycznych 

Nauczania ruchu: 

Analityczna; 

Syntetyczna,; 

Kompleksowa 

Wychowawcze i mnemotechniczne: 



Stosowanie zasad fair-play; 

Przykład własny; 

Kształtowanie empatii 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Warunkiem zaliczenia obozu zimowego jest 

postawa godna studenta oraz obligatoryjny, 

aktywny udział we wszystkich zajęciach 

praktycznych  i wykładach oraz uzyskanie 

pozytywnej oceny ze sprawdzianu końcowego 

z zajęć wiodących  (do wyboru: snowboardu 

lub narciarstwa zjazdowego) oraz turystyki 

narciarskiej, animacji i objazdu 

turystycznego. Na zaliczenie praktyczne 

składa się przejazd 3 ewolucji technicznych. 

Za każdy element zaliczenia przyznawane są 

punkty w skali od 0 do 10, a ich suma 

przekłada się na ocenę końcową: 

 

Cele i zadania przedmiotu: 

Celem obozu zimowego jest: 

1. nauczenie podstawowych, średniozaawansowanych lub zaawansowanych 

(w zależności od poziomu wyjściowego) technik wybranej dyscypliny zimowej; 

2. przygotowanie do samodzielnego prowadzenia zajęć z narciarstwa biegowego, 

zjazdowego lub snowboardu z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi na poziomie 

podstawowym; 

3. wdrożenie do ciągłego samodoskonalenia; 

4. przekazanie wiedzy praktycznej dot. atrakcji turystycznych regionu, nabycie 

umiejętności doboru i udzielania informacji krajoznawczych oraz dokonywania 

oceny przydatności terenów dla poszczególnych rodzajów turystyki; 

5. przygotowanie do samodzielnej organizacji czasu wolnego dla różnych grup 

zainteresowań 

 

 

Treści programowe 

 

Wykłady 

 

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1 Turystyka narciarska 

Organizacja wycieczek 

górskich, bezpieczeństwo  

w górach, ratownictwo 

i pierwsza pomoc.  

 

2 K_W10 

K_W16 

K_U06 

K_U16 

C2 

C3 

C4 

2 Narciarstwo 

Rys historyczny, organizacja, 

SITS-PZN, terminologia  

i systematyka. 

Sprzęt i ekwipunek  

- zasady doboru  

2 K_W16 

K_W08 

K_U16 

C1 

C2 

C3 



i konserwacji. 

Elementy techniki 

i wskazówki metodyczne 

 

3 Snowboard 

Rys historyczny, organizacja, 

SITS-PZS, terminologia  

i systematyka. 

Sprzęt i ekwipunek  

- zasady doboru  

i konserwacji. 

Elementy techniki 

i wskazówki metodyczne 

 

2 K_W07 

K_W08 

K_W16 

K_W17 

K_U16 

C1 

C2 

C3 

  

Ćwiczenia 

 

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1 Narciarstwo zjazdowe 

Oswojenie ze sprzętem 

i środowiskiem, nauka i 

doskonalenie technik  

podstawowych, 

średniozaawansowane. 

30/2 K_W16 

K_W07 

K_U16 

K_W08 

C1 

C2 

C3 

2 Snowboard 

Oswojenie ze sprzętem 

i środowiskiem, nauka 

i doskonalenie technik I., 

II., i III. Stopnia, nauka 

podstawowych i 

średniozaawansowanych 

technik freestylowych. 

30/2 K_W16 

K_W07 

K_U16 

K_W08 

C1 

C2 

C3 

3 Turystyka narciarska 

Wyposażenie narciarza. 

Dobór sprzętu 

narciarskiego. Ekwipunek 

na wycieczkach 

jednodniowych. 

Poruszanie się w terenie. 

Podstawy techniki jazdy 

poza przygotowanymi 

trasami i na szlakach 

narciarskich. 

5 K_W16 

K_W07 

K_U16 

K_W08 

C1 

C2 

C3 

C4 

4 Animacje czasu wolnego 

Przygotowanie 

i organizacja rekreacyjnej 

zimowej imprezy 

plenerowej. 

2 K_W08 

K_W16 

K_U01 

K_U02 

K_U04 

K_K04 

C3 

C5 



K_K06 

K_K09 

5 Objazd turystyczny 

Zapoznanie studentów 

z historią i wybranymi 

walorami przyrodniczymi 

i antropogenicznymi Gór 

Sowich 

10 K_W04 

K_W08 

K_U04 

K_K05 

C4 

C5 

6. Turystyka pobytowa 

Zapoznanie studentów z 

zasadami organizacji 

obozów, regulaminami, 

harmonogramem, 

zakresem obowiązków. 

Prowadzenie działań 

wychowawczych wg 

potrzeb. 

Wg. 

potrzeb 

K_W08 

K_W16 

K_U02 

K_U04 

K_K02 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

 

Rozliczenia punktów ECTS: 

 

Kalkulacja  nakładu pracy studenta – 1 punkt ECTS – 25h 

Studia stacjonarne Rodzaj aktywności  

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

6 0,25 Godziny kontaktowe – wykłady 

46 1,75 Godziny kontaktowe – ćwiczenia 

52 2 Razem 

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 

1,75 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): 

 

Uzasadnienie realizacji dla profilu praktycznego: 

Udział studentów w obozie zimowym daje podstawy do doskonalenia się w obszarze 

poznanych przedmiotów, jakimi są narciarstwo zjazdowe, snowboard, narciarstwo biegowe,  

pracy w roli przewodnika górskiego, pilota wycieczek, czy organizatora wyjazdów 

grupowych. Zapewnia nabycie podstawowych kompetencji także w zakresie bezpieczeństwa 

na stoku i szlaku turystycznym oraz związanych z ochroną przyrody. 

 

Literatura podstawowa (literatura przedmiotu z ostatnich 10 lat, chyba, że specyfika 

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1. Kruczek Z. Kompendium pilota wycieczek Proksenia, Kraków 2009 

2. Kunysz P. Snowboard śladami instruktora, Almapress, Warszawa. 2008 

3. Lesiewski A., Lesiewski J. Narty poradnik FAN. Pascal 2010 

4. Neuhorn S., Sadowski G. [red] Obozy zimowe – przewodnik do zajęć. Zeszyty 

naukowo metodyczne AWF Warszawa. Wydawnictwo AWF. 2006 

5. Peszek A. Przygotowanie do sezonu zimowego. Ćwiczenia na siłę, skoczność  

i równowagę. Landie, 2011 

6. Śnieżek T. Góry Sowie – przewodnik. Oficyna wydawnicza REWASZ, Pruszków, 

2012 

7. Żemojtel M. Narciarstwo tourowe, śladowe i biegowe. Bezdroża, 



Literatura uzupełniająca(literatura przedmiotu z ostatnich 10 lat, chyba, że specyfika 

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1. Kozdroń E., Lisowska J. Metodyka rekreacji ruchowej. W: Piotrowska H. (red.): Sport 

dla wszystkich. Rekreacja dla każdego. ZG TKKF. Warszawa, 1995 

2. Kunysz P. „Snowboard – nie tylko na śniegu” Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 

      nr 1,  Warszawa, 2000 

3. Lenkiewicz W. S. (red.) Narty. Poradnik narciarski. Pro Ambitus Kraków, 1996  

4. Maciejczyk T. Coś więcej niż Góry Sowie – przewodnik po ziemi dzierżoniowskiej. 

Wydawnictow Bezdroża, Kraków, 2009 

5. Marciniak M. Snowboard – przewodnik FAN. Pascal, 2007 

6. Ostankiewicz K. Narciarstwo wędrówkowe. PTTK Wrocław, 1996 

7.  Staniszewski M. Technika i metodyka nauczania snowboardu Wydawnictwa Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 2012 

 

Efekty kształcenia (liczba efektów powinna być adekwatna do liczby godzin – zalecane – 

15h – 5 efektów, 30h – 10 efektów, 45 i więcej – 15 efektów): 

 

Student, który zaliczył przedmiot 

Zamierzone efekty kształcenia 

/EK/ 

Forma zajęć / 

metoda kształcenia 

Sposób 

weryfikacji EK 

Odniesienie  

do EK 

kierunkowy

ch 

Odniesienie  

do EK  

obszaru 

Rozumie rolę aktywnego 

wypoczynku z wykorzystaniem 

nart zjazdowych, snowboardu 

turystyki narciarskiej w promocji 

zdrowia i profilaktyce chorób 

cywilizacyjnych 

Wykład 

Ćwiczenia 

Aktywność na 

zajęciach 

Ocena 

realizowanych 

zadań 

K_W16 M1_W06 

Zna zasady udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej i umie 

je wykorzystać w praktyce. 

Wykład 

Ćwiczenia 

 

Aktywność na 

zajęciach 

Ocena 

realizowanych 

zadań 

K_W17 M1_W05 

Potrafi zorganizować zajęcia 

narciarskie lub snowboardowe 

dla różnych grup wiekowych i w 

różnych warunkach śniegowych 

Wykład 

Ćwiczenia 

Aktywność na 

zajęciach 

Ocena 

realizowanych 

zadań 

K_U01 
M1_U10 

S1P_06 

Potrafi ocenić i zagospodarować 

dla potrzeb turystyki 
kwalifikowanej i rekreacji 

przestrzeń geograficzną 

uwzględniając różnorodne 

warunki naturalne zastanego 

terenu. 

Wykład 

Ćwiczenia 

Aktywność na 

zajęciach 

Zaliczenie 

praktyczne 

K_U04 
M1_U01 

M1_U02 

Umie ocenić sytuację i 

postępować w miejscu wypadku 

w różnych stanach zagrożenia 

zdrowia i życia, zwłaszcza w 

związku z aktywnością związaną 

z uprawianiem narciarstwa i 

snowboardu. 

Wykład 

Ćwiczenia 

Aktywność na 

zajęciach 

Ocena 

realizowanych 

zadań 

K_U16 M1_U05 



Zna podstawy i formy 

organizacji życia społecznego, 

procesy przemian społeczeństw i 

kształtowania się kategorii czasu 

wolnego oraz turystyki i 

rekreacji jako form jego 

spędzania.  

Potrafi zagospodarować 

przestrzeń hotelu/schroniska dla 

potrzeb turystyki pobytowej. 

Pogadanka 
Aktywność na 

zajęciach 
K_W07 S1P_W02 

Stosuje ogólne zasady i normy 

etyczne obowiązujące  w 

społeczeństwie 

Wykład 

Ćwiczenia 

M. wychowawcze 

i 

mnemotechniczne 

Aktywność na 

zajęciach 

Ocena 

realizowanych 

zadań 

K_K02 
S1_K04 

M1_K03 

Współdziała i pracuje w grupie,  

przyjmując w niej różne role. 

Wykład 

Ćwiczenia 

M. wychowawcze 

i 

mnemotechniczne 

Aktywność na 

zajęciach 

Ocena 

realizowanych 

zadań 

K_K04 

S1P_K01 

S1P_K02 

M1_K04 

 

 

Autor programu: mgr Michał Sadowski, dr Dariusz Nowicki 

Data opracowania: 14.10. 2017 

 


