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Zarządzenie Nr 31/2018/2019 

Dziekana Wydziału Nauk o Sporcie 

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

z dnia 16 kwietnia 2019 roku 

 

 

W sprawie:  realizacji przedmiotu „Zgrupowanie sportowe – obóz” na studiach I stopnia 

stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Sport w roku akademickim 2019/2020. 

 

Na podstawie: art. 227 ust. 3 i art. 228 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 poz. 1669) w zw. § 61 ust.3 pkt.6 

Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w zw. z §61 ust. 3 pkt. 6 

Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 

 

zarządzam co następuje: 

 

§1 

 

1. Zajęcia dydaktyczne w ramach przedmiotu „Zgrupowanie sportowe – obóz” w roku 

akademickim 2019/2020 realizują: 

 

 Studenci obecnego I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  

 Studenci skierowani na powtarzanie przedmiotu.  

 

2. Ustalam następujące terminy realizacji w/w przedmiotu: 

 

Turnus I: od 9 września  do 18 września 2019 r.  

 

Turnus II: od 19 września do 28 września 2019 r.  

 

§2 

 

1. Zobowiązuję studentów, którzy chcą być zakwaterowani w trakcie trwania obozu 

w DS. Spartakus, do rezerwacji miejsca poprzez wniesienie opłaty w kwocie 191 zł* 

na indywidualne konto studenta lub w kasie Uczelni oraz dostarczenie potwierdzenia 

wpłaty do Dziekanatu Wydziału Nauk o  Sporcie (Hala Wielofunkcyjna, pokój 72) 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2019 r. 

 

2. Studenci, którzy nie dokonają rezerwacji miejsca w DS. Spartakus w terminie 

do 31.05.2019 r. zobowiązani są do zapewnienia noclegów w trakcie trwania obozu 

we własnym zakresie. 

 

3. Zakwaterowanie w DS „Spartakus” : 

Turnus I: 09.09.2019 r. od godz. 9.00 do 12.00 

Turnus II: 19.09.2019 r. od godz. 9.00 do 12.00 
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4. Wykwaterowanie z DS „Spartakus”:  

Turnus I: w dniu 18.09.2019 r. do godz. 19.00 

Turnus II: w dniu 28.09.2019 r. do godz. 16.00 

 

 

 

§3 

 

1. Sprzęt sportowy, który trzeba zabrać na zgrupowanie: 

- obuwie sportowe, odzież sportowa do zajęć na zewnątrz, spodenki, koszulka, klapki, strój 

kąpielowy, ręcznik.      

2. Wyżywienie we własnym zakresie. 

3. Dojazd we własnym zakresie. 

 

 

§4 

1. Do pełnienia funkcji Kierownika „Zgrupowania sportowego – obóz” powołuję dr Rafała 

Kubackiego (kontakt: wanarama@tlen.pl). 
 

§5 

 

1. Zajęcia dydaktyczne w ramach „Zgrupowania sportowego-obozu” prowadzone będą 

w ramach następujących przedmiotów: 

 

l.p. Zajęcia Liczba 

godzin 

Prowadzący Miejsce odbywania 

zajęć 

1. 

 

Kontrola obciążeń wysiłkowych w 

warunkach treningowych  
20 h  

ćwiczenia 

prof. dr. hab. Jan Chmura 

dr  Dariusz Mroczek 

Tartan 

 przy budynku P-5 

2. 

 

Lekkoatletyczne formy ruchu 

stosowane w różnych dyscyplinach 

sportu  

13 h 

ćwiczenia 

dr hab. Krzysztof 

Maćkała 

dr Ryszard Michalski 

Stadion 

Lekkoatletyczny 

3. 

 

Zastosowanie wszechstronnych 

środków siłowych w procesie 

szkoleniowym wybranych dyscyplin 

sportu 

14 h 

ćwiczenia 

 

dr hab. Tadeusz 

Stefaniak, prof. AWF 

Wrocław 

mgr Jarosław Domański 

Wielofunkcyjna Hala 

Sportowa - siłownia 

4. 

 

Zasady bezpieczeństwa na zajęciach 

treningowych 
4 h 

wykład 

dr Magdalena Chrobot 

 

budynek P-4, sala 2/8 

5. Kształtowanie zdolności 

motorycznych w środowisku 

wodnym 

9 h 

ćwiczenia 

dr Magdalena Chrobot 

 

Kryta Pływalnia 

6. 

 

Planowanie, organizacja i 

dokumentacja zgrupowań 

szkoleniowych 

10 h 

ćwiczenia 

dr Jarosław Maśliński 

dr Rafał Kubacki 

Wielofunkcyjna Hala 

Sportowa, sala nr 24 

7. Metody wspomagania regeneracji 

sportowca 15 h 

ćwiczenia 
Dr Rafał Szafraniec 

Budynek przy ul. 

Witelona 25a 
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8. Gry i zabawy towarzyskie 
15 h 

ćwiczenia 

Dr Małgorzata Krzak 

Dr Anna Malska-

Śmiałowska 

Dr Wojciech Starościak 

Hala sportowa przy 

ul. Witelona 25a 

 i w terenie 

 

2. Szczegółowy rozkład zajęć w ramach „Zgrupowania sportowego–obozu” stanowią 

załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

3. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w dwóch turnusach w podziale na grupy (A i B) 

zgodnie z załącznikiem nr 3  do niniejszego zarządzenia. 

 

 

4. Uwaga! Nie ma możliwości zaliczenia przedmiotu „Zgrupowanie sportowe-obóz” poza 

terminem ustalonym dla poszczególnym turnusów zgrupowania (w trakcie roku 

akademickiego). 

 

 

 

 §6 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Dziekan 

Wydziału Nauk o Sporcie 

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

 

dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. AWF Wrocław 

 

 

 

 

 

*zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 46/2017 z dnia 5.07.2017 r. w sprawie odpłatności za noclegi studentów 

i pozostałych osób wynajmujących miejsca noclegowe w DS. „Spartakus” i „Olimpia”. 


