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W.021.40.2022 

Zarządzenie Nr 77/2021/2022 
Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu 

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 
z dnia 02 czerwca 2022 r. 

 

 

 

W sprawie: organizacji przedmiotu Zgrupowanie sportowe - obóz dla studentów 1 roku I-go stopnia 

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Sport Wydziału Wychowania 

Fizycznego i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w roku akademickim 

2021/2022. 
 

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 następujące terminy dla studentów kierunku Sport realizujących zajęcia w ramach przedmiotu 

Zgrupowanie sportowe – obóz realizowane na terenie kampusu Uczelni we Wrocławiu: 
 

 termin forma studiów grupa przyjazd 

obóz 
I 

05 – 11.09.2022 1 rok Sport 
st. stacjonarne i niestacjonarne 

specjalność: 
Menedżer Sportu 

Olejnica 
05.09.2022 

do godz. 11:00 

obóz 
II 

12 – 18.09.2022 1 rok Sport 
st. stacjonarne i niestacjonarne 

specjalność: 
Trenerska 

Olejnica 
12.09.2022 

do godz. 11:00 

 

§ 2 

1. Koszty związane z pobytem w Ośrodku Dydaktyczno-Sportowym w ramach obozów regulują: 

• zakwaterowanie 19,00zł/doba - zarządzenie Kanclerza nr 8/2022 z dnia 29.04.2022 r. 

• tzw. „opłata klimatyczna” 1,50zł/doba – uchwała Rady Gminy Przemęt nr XVI/104/2015 z dnia 

23.11.2015 r. 

• całodzienne wyżywienie w cenie 80,00zł - porozumienie zawarte przez Dyrektora Działu 

Domów Studenckich i Obiektów Noclegowych z dnia 04.05.2022 r. 

2. Opłaty będą wnoszone gotówką w dniu przyjazdu w Ośrodku w Olejnicy. 

• I termin (specjalność Menedżer Sportu - 7 dni) – 703,50zł 
(560,00zł wyżywienie + 133,00zł zakwaterowanie + 10,50zł opłata klimatyczna) 

• II termin (specjalność Trenerska - 7 dni) – 703,50zł 
(560,00zł wyżywienie + 133,00zł zakwaterowanie + 10,50zł opłata klimatyczna) 

3. W dniu rozpoczęcia obozu (w sekretariacie obozu) podczas kwaterowania uczestnicy dodatkowo 

wpłacają depozyt (kaucję zwrotną) w wysokości 50,00zł. 
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§ 3 

Zobowiązuję studentów do uczestnictwa w zebraniu organizacyjnym, które odbędzie się na platformie 

ZOOM w terminie podanym drogą mailową przez pełnomocnika Dziekana Wydziału Wychowania 

Fizycznego i Sportu ds. obozu na kierunku Sport dr Jarosława Maślińskiego. 
 

§ 4 

Odpowiedzialnymi za realizację poszczególnych zajęć dydaktycznych oraz zadań na obozie mianuję 

następujących pracowników: 
 

l.p przedmiot nauczyciel prowadzący zajęcia 

1 Kontrola obciążeń wysiłkowych w warunkach treningowych 
dr hab. Dariusz Mroczek, 

prof. AWF 

2 Lekkoatletyczne formy ruchu stosowane w różnych 
dyscyplinach sportu 

dr hab. Krzysztof Maćkała, 

prof. AWF 

3 Zastosowanie wszechstronnych środków siłowych 
dr hab. Tadeusz Stefaniak, 

prof. AWF 

4 Kształtowanie zdolności motorycznych w środowisku wodnym dr Daria Rudnik 

5 Planowanie, organizacja i dokumentacja zgrupowań 
szkoleniowych dr Jarosław Maśliński 

6 Metody wspomagania regeneracji sportowca dr Rafał Szafraniec 

7 Obsługa sekretariatu Oddelegowany pracownik 

Na wniosek Pełnomocników Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu ds. Obozów Letnich 

zatrudnia się pracownika pomocniczego (ratownika WOPR) do zabezpieczenia zajęć na wodach 

otwartych. 

 

§ 5 

Zajęcia dydaktyczne realizowane będą w każdym terminie z podziałem na dwie grupy (A i B). Listy 

studentów (uczestników zgrupowania) umieszczone zostaną na stronie Uczelni w zakładce Praktyki 

i Obozy. 

 

§ 6 

1. Na Kierownika do nadzoru merytorycznego nad przebiegiem zgrupowań w obu terminach 

powołuję pełnomocnika Dziekana ds. obozu na kierunku Sport dr Jarosława Maślińskiego. 

2. Wszelkie sprawy organizacyjne dotyczące realizacji zgrupowań należy kierować do Pracowni 

Praktyk i Obozów (budynek P-2, pok.  062 przyziemie, tel.  71/347 32 02, 

mail: praktyki.obozy@awf.wroc.pl ) 

 

§ 7 

1. Nie ma możliwości zaliczenia przedmiotu Zgrupowanie sportowe – obóz poza ustalonymi 

terminami (w tracie roku akademickiego). 

2. Studenci, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie będą uczestniczyć w zajęciach 

zobowiązani są do złożenia podania o przełożenie realizacji przedmiotu do dnia rozpoczęcia 

zgrupowania. Brak potwierdzenia nieobecności w zgrupowaniu skutkować będzie powtarzaniem 

zajęć w kolejnym roku akademickim na zasadach odpłatnego powtarzania przedmiotu. 
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§ 8 

Personalny skład kadry dydaktycznej ustalają Pełnomocnicy Dziekana Wydziału Wychowania 

Fizycznego i Sportu ds. Obozów Letnich w porozumieniu z kierownikiem przedmiotu, a zatwierdza 

Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu. 

 

§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

Dziekan 
Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu 

Akademii Wychowania Fizycznego  

we Wrocławiu 
 

dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. AWF 


