
 

Pracownia  Praktyk i Obozów 

51-617 Wrocław ul. Witelona 25    tel. 71/347-31-95 

 

 

 

Wrocław, dnia ………………… 

 

 

 

SKIEROWANIE  

NA WARSZTATY PRAKTYCZNE W ZAKRESIE SPECJALIZACJI 

INSTRUKTORSKIEJ 
 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

       Nazwa instytucji/stowarzyszenia sportowego 

 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

       Adres instytucji/stowarzyszenia sportowego 

 

 

Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego 

zwraca się z prośbą o przyjęcie  na warsztaty praktyczne w zakresie specjalizacji instruktorskiej z 

(dyscypliny sportowej) ……………………………………………………………………………………w wymiarze  30 godzin. 

w okresie   od   28.02.2022r.  do    4.07.2022r. 

                              studentów: ……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

3 rok,  I stopnia  studiów stacjonarnych  kierunków Wychowanie Fizyczne oraz Turystyka i Rekreacja 

na podstawie zasad współpracy między stronami. 

 



WARSZTATY PRAKTYCZNE – zasady współpracy 
 
  1. Przedmiotem niniejszej współpracy są warsztaty praktyczne dla studentów kierunków Wychowania Fizycznego 

oraz Turystyki i Rekreacji  Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zwaną w dalszej części umowy 

„Uczelnią”. 

  2.  Uczelnia kieruje studenta na warsztaty praktyczne wydając mu pisemne skierowanie, które zawiera: 

imię i nazwisko studenta, rok studiów, okres realizacji warsztatów praktycznych. 

  3.  Czas trwania warsztatów praktycznych określa się jako 30  godzin.   

  4.  Dyrektor instytucji/stowarzyszenia sportowego w porozumieniu z Uczelnią ustala prowadzącego zajęcia sportowe 

(Imię I Nazwisko): ………………………………………………………………. 

 Jeżeli prowadzący nie jest pracownikiem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu to z Panem(ią) 

zostanie zawarta umowa cywilno-prawną. 

  5.  Uczelnia zobowiązuje się do: 

a. sprawowania nadzoru dydaktycznego i organizacyjnego nad przebiegiem warsztatów praktycznych, 

b. sprawdzenia w publicznie dostępnym Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym dostępnym 

pod adresem http://rps.ms.gov.pl/   studentów  skierowanych na praktykę studencką do szkoły (Ustawa  

z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 

862 i 1948 oraz z 2018 r. poz. 106). 

 6. Dyrektor instytucji/stowarzyszenia sportowego, przyjmując studenta na warsztaty praktyczne, zobowiązuje się 

zapewnić studentowi: 

a. realizację założeń wynikających z programu warsztatów praktycznych, 

b.  możliwość uczestnictwa w czynnościach organizacyjno-wychowawczych, 

c. możliwość hospitowania, asystowania i prowadzenia zajęć sportowych,  

d. systematyczny nadzór nad realizacją programu warsztatów praktycznych, 

e.  odpowiednie warunki pracy. 

7. Student musi posiadać ważne ubezpieczenie NNW oraz OC jako nauczyciel – wychowawca – opiekun.  

   8. Dokument podpisuje Dyrektor instytucji/stowarzyszenia sportowego oraz Pełnomocnik Dziekana Wydziału 

Wychowania Fizycznego  

 

   9.  Sprawy nie uregulowane w  dokumencie   strony będą rozstrzygać w negocjacjach bezpośrednich. 
 

 z up. Dziekana 

Pełnomocnik Dziekana 

Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu 

ds. Warsztatów Praktycznych w zakresie  

Specjalizacji Instruktorskiej 

……………………………………………………….……... ……………………………………………. 

(pieczątka i podpis Dyrektora  

instytucji/stowarzyszenia sportowego) 

Dr Marek Popowczak 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

                                   

http://rps.ms.gov.pl/
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-02-2018&qplikid=4462&qtytul=ustawa%2Do%2Dprzeciwdzialaniu%2Dzagrozeniom%2Dprzestepczoscia%2Dna%2Dtle%2Dseksualnym
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=23-02-2018&qindid=4462&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2018&qpnr=106&qppozycja=106

