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STUDENCI     III  ROK AWF, WYCHOWANIE FIZYCZNE   - 
SPECJALNOŚĆ ODNOWA BIOLOGICZNA 

 
DOTYCZY  OBOWI ĄZKOWEJ 

 
PRAKTYKI  STUDENCKIEJ   AWF,   WF - Licencjat I sto pnia 

Specjalność :  ODNOWA BIOLOGICZNA 
 

Programowanie odnowy biologicznej w rocznym cyklu treningowym      
- PRACA ze SPORTOWCEM 

 
 

Studenci , którzy w dniu 07.października na obowiązkowym spotkaniu organizacyjnym  
w sprawie praktyk,  zgłaszali propozycje własne osoby SPORTOWCA do pracy w ramach 
praktyki,  proszeni są  o pobranie dokumentu :  
 

„ANKIETA  UCZESTNIKA”   PROJEKTU   DOBRE PRAKTYKI w 

ODNOWIE BIOLOGICZNEJ   - rok akademicki 2014/2015 

 

w którym należy wypełnić zamieszczone dane konieczne do podpisania Umowy z 

wybranym przez Państwa Zawodnikiem  i  KLUBEM  SPORTOWY M, 

w którym jest on zrzeszony 

 

Dokument „ankiety” wypełnia Klub Sportowy, Trener o raz Zawodnik 

 
Dokument (pdf) jest na stronie Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu – zakładka 
„studenci” – zakładka „praktyki zawodowe” 
 
Wypełniony dokument , zaopatrzony w wymagane pieczęcie oraz podpisy osób 

należy dostarczyć kierownikowi praktyki  do dnia 25. 10. 2014 celem 
zgłoszenia danych do Biura Prawnego  do opracowania poszczególnych 

egzemplarzy Umowy. 
 

W  przypadku  nie  dotrzymania  w/w terminu  realizacja  indywidualnych  Umów 
  nie  jest  możliwa   

 
Kierownik praktyki specjalno ści odnowa biologiczna: dr Urszula Pasiut 

email: dobre.praktyki@awf.krakow.pl
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ANKIETA  UCZESTNIKA  

PROJEKTU  DOBRE PRAKTYKI w ODNOWIE BIOLOGICZNEJ   - rok akademicki 2014/2015 
 
Dane konieczne do podpisania Umowy :  (wypełnia Klub Sportowy, pieczęć  Klubu oraz podpis osoby 
upoważnionej do poświadczenia zgodności   danych  ) 
 
Nazwa klubu – pełna oraz adres siedziby:   
 

 

KRS : ……………………………….   ;   NIP: ………………………………………….. ;    REGON: 

……………………….. 

Dane osoby upoważnionej do reprezentowania Klubu w Umowie : 

Imi ę i Nazwisko , funkcja :  

Imi ę i nazwisko Zawodnika:   ………………………….…………………………………………………………… 

dyscyplina : ……………………………………….…………   KLASA SPORTOWA   …………………………….. 

staż sportowy:   ………………………………….. dyscyplinę uprawia od ………...   , u obecnego Trenera lat …….     

 

Imi ę i nazwisko Trenera:   ……………………………………………………………………………………… 

osiągnięcia sportowe zawodnika :  

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA 

Sportowiec :    Oświadczam, że zgłaszam udział w programie „Dobre praktyki w odnowie biologicznej w sporcie” oraz 

będę współpracował z studentem – praktykantem : (imię i nazwisko)……………………………………………………  

w roku akademickim 2014/2015.  

Czytelny podpis Sportowca: ……………………………………………………………………………………………. 

 

Trener :     Oświadczam, że zgłaszam udział w programie „Dobre praktyki w odnowie biologicznej w sporcie”   oraz 

przyjmuję  studenta– praktykanta:  (imię i nazwisko )……………………………………………………………  na 

praktykę Programowanie odnowy biologicznej w rocznym cyklu treningowym   -   PRACA ze SPORTOWCEM 

realizowaną  przez   AWF - Kraków  w roku akademickim 2014/2015.  

Czytelny podpis Trenera :  …………………………………………………………………………………….. 
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