
W.021.12.2022 

 

Zarządzenie Nr  49/2021/2022 

Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu 

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 

 

W sprawie: realizacji zajęć „Wychowanie fizyczne w środowisku naturalnym zimą” w formie 

obozu zimowego dla studentów 2 roku niestacjonarnych studiów I-go stopnia na kierunku 

Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu. 

Na podstawie: §34 ust. 3 pkt 6) Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz z §16 

ust. 1 Regulaminu Studiów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

zarządzam co następuje: 

§1 

Ustalam następujący termin zajęć (obozu): 

21-24.03.2022 r. Kierunek Wychowanie Fizyczne 

Studia niestacjonarne (zaoczne) 

wszystkie grupy 

Przyjazd w dniu 

20.03.2022 r. (niedziela) 

w godz. 15:00-17:00 

 

1. Koszty obozu zimowego dla studentów wynoszą 812,00 zł (w tym 592,00zł – zakwaterowanie 

i wyżywienie oraz 220,00zł – wyciągi narciarskie). 

 

2. Zakwaterowanie w ośrodku STRASZNY DWÓR Zieleniec 89 Duszniki Zdrój. 

W celu rezerwacji miejsca w Ośrodku należy wpłacić zaliczkę w wysokości 192,00 zł w terminie  

do dnia 20 lutego 2022r. na podane konto: 

AVANTI Zieleniec 89, Duszniki Zdrój 57-340 

nr konta: 27 1020 5112 0000 7002 0133 0026 

(imię i nazwisko studenta, kierunek) 

Pozostałą kwotę 620,00 zł należy opłacić gotówką w Ośrodku w dniu przyjazdu na obóz. 

§2 

1. Studenci dokonują zapisów na zajęcia drogą mailową na adres praktyki.obozy@awf.wroc.pl 

do dnia 25 lutego 2022r. przesyłając następujące informacje: 

• imię i nazwisko, nr indeksu, rok studiów 

• podają formę uczestnictwa w zajęciach – narciarstwo / snowboard (tylko jeżdżący) 

• dowód wpłaty (przelew). 

 

§3 

Studenci zobowiązani są do złożenia na czas pobytu w Ośrodku depozytu w wysokości 50,00 zł jako 

kaucji za zakwaterowanie oraz przestrzegania zasad wynikających z reżimu sanitarnego w miejscu 

zakwaterowania oraz na wyciągach narciarskich. 
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§4 

1. Na czas trwania zajęć w terminie 21-24.03.2022 r. powołuję dr Rafała Wołka na stanowisko 

Kierownika obozu. 

2. Termin i forma spotkania organizacyjnego zostanie podana w późniejszym terminie. 

 

§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Dziekan 

Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu 

Akademii Wychowania Fizycznego  

we Wrocławiu 

 

dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. AWF 


