
Pismo  Okólne nr 22 

Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego  

Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie z dnia 19.06.2017 r.  

 

 

w sprawie: przeprowadzenia obozu letniego dla studentów I roku kierunku WF, studiów 

niestacjonarnych I-go stopnia   

 

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. Programowy obóz letni dla studentów I roku kierunku WF studiów niestacjonarnych I 

stopnia odbędzie się w Ośrodku Dydaktyczno-Sportowym AWF Warszawa w Pięknej 

Górze k/ Giżycka w terminie 25.06 - 02.07.2017 roku.   

2. Obóz letni ma na celu realizację zajęć z: żeglarstwa jachtowego, żeglarstwa deskowego, 

pływania i ratownictwa wodnego, kajakarstwa oraz gier terenowych w liczbie godzin 

zgodnie z programem nauczania (51 godz. ćwiczeń ).   

3. Przyjazd studentów na obóz letni powinien nastąpić dnia  25.06.2017 r. do godz. 12.00, 

a przyjazd kadry w terminach wyszczególnionych w delegacji służbowej.   

4. Za prawidłowe przeprowadzenie obozu pod względem szkoleniowym, organizacyjnym 

i wychowawczym odpowiedzialny jest kierownik obozu. Na kierownika obozu 

powołuję mgr Bożenę Januć, na jej zastępcę ds. wychowawczych mgr Katarzynę Witek.  

5. Kadra dydaktyczna obozu:   

• gry terenowe: mgr Marcin Mielniczuk 30.06 – 02.07.2017 r. 

• kajakarstwo:  mgr Katarzyna Witek     25.06 – 02.07.2017 r.  

  

• pływanie i ratownictwo:  mgr Jacek  Krawczyk  25.06 – 02.07.2017 r.  

         

• żeglarstwo deskowe: dr Przemysław Zybko   25.06 – 30.06.2017 r. 

• żeglarstwo jachtowe: dr Sławomir Neuhorn   25.06 – 01.07.2017 r. 

 mgr Bożena Januć         25.06 – 02.07.2017 r. 

 mgr Wiesław Januć       25.06 – 02.07.2017 r.  

  

6. W obozie uczestniczyć będą:  

• studenci I i II roku WF studiów niestacjonarnych  51 osób    

• kadra dydaktyczna        7 osób   

                        Razem      58 osób   

7. Kadra dydaktyczna obozu – zakwaterowanie i wyżywienie bezpłatnie. Nauczycielom 

akademickim przysługuje zwrot kosztów podróży na trasie: Warszawa – Giżycko – 

Warszawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

8.  Studenci ponoszą koszty wyżywienia i zakwaterowania w Ośrodku zgodnie z 

Zarządzeniem nr 10/2016/2017 Kanclerza AWF z dnia 18 maja 2017 r. Opłatę  za 



wyżywienie i zakwaterowanie w wysokości 595 zł należy wnieść na konto Wydziału 

WF do dnia 16.06.2017 r. Bank Zachodni WBK nr 66 1090 1014 0000 0000 0314 5328 

z dopiskiem: Imię i nazwisko, Obóz letni AWF Warszawa 25.06 – 02.07.2017 r.     

9. Studenci zobowiązani są zadbać we własnym zakresie o odpowiedni ekwipunek wg 

wskazań Zakładu Sportów Wodnych i Zimowych.   

10.  Zatrudnionym na obozie letnim nauczycielom akademickim, Dziekanat Wydziału WF 

wyda delegacje służbowe z uwzględnieniem terminów:   

 mgr Bożena Januć   24.06 – 02.07.2017 r. 

 dr Sławomir Neuhorn  25.06 – 01.07.2017 r. 

 mgr Wiesław Januć   25.06 – 02.07.2017 r. 

 mgr Marcin Mielniczuk  30.06 – 02.07.2017 r. 

 dr Przemysław Zybko  25.06 – 30.06.2017 r. 

 mgr Katarzyna Witek            25.06 -  02.07.2017 r. 

 

 

 

                     DZIEKAN    

    Wydziału Wychowania Fizycznego    

                                       dr hab. Krzysztof Perkowski prof. AWF     

 

 

 

 

 

 


