INFORMACJA

dla uczestników Letnich Obozów Szkoleniowych Akademii Wychowania Fizycznego
W KRAKOWIE w roku 2017

Stacjonarne Letnie Obozy Szkoleniowe przewidziane w programie studiów organizuje:
Instytut Sportu, Zakład Sportów Wodnych AWF w Krakowie
Kierownik Zakładu: prof. nadzw. dr hab. Ewa DYBIŃSKA
Pełnomocnik Zakładu d/s org. obozów letnich: dr Marcin Kaca

pok. 217 (w obiekcie „Zespołu Krytych Pływalni”), tel. (12) 683 11 14
Sekretariat Zakładu Sportów Wodnych: p. Marta Wdowik
Paw. LA/ pok. 118, tel. (12) 683 10 05,

Paw. II/ pok. 209, tel. (12) 683 15 46.

Obozy Letnie w roku 2017 będą się odbywać w Ośrodku Sportów Wodnych w

Znamirowicach-Załężu nad Jeziorem Rożnowskim w następujących terminach:
I turnus

5.07. - 12.07.2017

I rok kier. Kultura Fizyczna Osób Starszych

II turnus

17.07. - 24.07.2017 II rok kier. Wychowanie Fizyczne – studia stacjonarne

III turnus

25.07. - 1.08.2017

II rok kier. Wychowanie Fizyczne – studia stacjonarne

IV turnus

2.08. – 9.08.2017

II rok kier. Wychowanie Fizyczne – studia niestacjonarne

III rok kier. Wychowanie Fizyczne – osoby odrabiające.

II rok kier. Wychowanie Fizyczne – studia stacjonarne

Studenci planowani do wzięcia udziału w Letnim Obozie Szkoleniowym w roku 2017 zobowiązani są do potwierdzenia uczestnictwa własnoręcznym, czytelnym podpisem w sekretariacie Instytutu Sportu u p. Marty Wdowik.

1. Osoby nie podpisane na listach zdeponowanych w Sekretariacie Instytutu Sportu nie będą uwzględniane w planowaniu
obozu, a ich ewentualna dodatkowa kwalifikacja będzie możliwa w miarę wolnych miejsc.

2. Zapisy na wyżej wymienione turnusy obozów letnich odbywać się będą w dniach 20.03.2017 - 10.04.2017.

3. Liczba miejsc na turnusach jest ograniczona, a o zakwalifikowaniu się na konkretny termin decydować będzie kolejność złożonych przez studentów podpisów.

Zapisy Studentów studiów dziennych na termin studiów zaocznych mogą mieć miejsce tylko w przypadku braku miejsc na
turnusach II i III

UWAGA:
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Studenci kierunku KFOS, którzy w toku studiów na kierunku WF zaliczyli we wcześniejszych latach przedmiot Obóz Letni,

nie powtarzają przedmiotu i uzyskują wpis do indeksu na podstawie dokumentacji z odpowiedniego turnusu zrealizowanego
Obozu Letniego

Przeniesienie terminu odbycia obozu na lata następne możliwe jest WYŁĄCZNIE ZA PISEMNĄ ZGODĄ P.

DZIEKANA Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu (kserokopia zgody p. Dziekana powinna niezwłocznie zostać dostarczona do dr Marcina Kacy).

Studenci, którzy nie zgłoszą się na obóz w planowanych terminach nie posiadając zgody P. Dziekana, w latach następnych

odbywać będą obóz na KOSZT WŁASNY.

Data rozpoczęcia turnusu oznacza przyjazd w godz. 700 - 900

Data zakończenia turnusu oznacza dzień wyjazdu po zajęciach tj. około godz. 1800

Uczestnicy obozów letnich mogą we własnym zakresie organizować zarówno wcześniejszy przyjazd jak
i późniejszy wyjazd na obóz, ustalając warunki pobytu z firmą „AQUA”

3. Dojazd studentów na obóz oraz powrót odbywa się na koszt własny
4. Program obozu przewiduje zajęcia z następujących przedmiotów:


żeglarstwo lub żeglarstwo deskowe (windsurfing),



kajakarstwo,




wychowanie fizyczne i rekreacja w terenie,
pływanie i ratownictwo wodne.

8. UCZESTNICY POWINNI POSIADAĆ NA OBOZIE;


INDEKS;



ODBYTE SZKOLENIE BHP (potwierdzone wpisem w indeksie);








AKTUALNE BADANIA LEKARSKIE (potwierdzone wpisem w indeksie);
AKTUALNE UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

(dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia należy zabrać ze sobą na obóz);
DOWÓD OSOBISTY;
ŚPIWÓR;

Posiadane dokumenty związane z programem realizowanym w trakcie trwania obozu tj. patenty:

żeglarski, motorowodny, ratownika wodnego itp.;

Ubranie przystosowane do realizowanych zajęć:

Żeglarstwo, kajakarstwo – ubranie przeciwdeszczowe, obuwie nieślizgające się na mokrych

powierzchniach (pokład łodzi), mogące ulec zamoczeniu przy wejściu do wody (np. sandały, tenisówki – nie klapki); zalecana jest pianka neoprenowa (szczególnie do żeglarstwa deskowego),

chroniące od słońca i deszczu nakrycia głowy, okulary przeciwsłoneczne z wysokim filtrem UV;

Wychowanie Fizyczne i Rekreacja w Terenie – dres oraz koszulki i spodenki sportowe, obuwie
sportowe (przynajmniej 2 pary);
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Pływanie – kostium, spodenki do pływania, klapki, ręcznik kąpielowy, zalecana jest cienka pianka
neoprenowa;

 Materiały do realizacji zajęć teoretycznych; zeszyt, długopis, skrypty i podręczniki z ratownictwa
wodnego oraz żeglarstwa;

 „Obozowe” instrumenty muzyczne (np. gitara).
Kalkulacja kosztów pobytu studenta na obozie letnim (nocleg, wyżywienie, sprzęt sportowy)
w roku akademickim 2016/2017
Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu
Koszt świadczenia na jednego uczestnika obozu wynosi 85 złotych dziennie w tym
nocleg
20,00 zł
śniadanie
10,50 zł
obiad
21,00 zł
kolacja
10,50 zł
korzystanie z wyspecjalizowanego sprzętu sportowego 23,00 zł
Koszt obozu dla studenta studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
wynosi 639 zł tj.
7 noclegów
20 zł =140 zł
7 dni wyżywienia
42 zł
=294 zł
1 obiad
21 zł = 21 zł
8 dni korzystania ze sprzętu
23 zł
=184 zł

Wpłata na konto: 04 1240 4722 1111 0000 4852 5020
W tytule należy podać imię nazwisko studenta, rok i kierunek studiów „obóz letni”. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie skutkuje odwołaniem rezerwacji miejsca.
Termin wpłaty :
Studia stacjonarne
I rata w wys. 339 zł do 30 czerwca 2017 r.
II rata w wys. 300 zł do 31 lipca 2017 r.
Studia niestacjonarne 639 zł do 15 lipca 2017 r.

Kierownik Zakładu Sportów Wodnych
dr hab. prof. nadzw. Ewa Dybińska
Kraków, dnia 26.06.2017 r.

P.S. Poniżej plan dojazdu do obozu
Dojazd do Ośrodka AWF w Znamirowicach-Załężu
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Dojazd z Krakowa

Obóz AWF
Kościół w Tabaszowej

Dojazd z Nowego Sącza

Dojazd do obozu zbliżenie 1
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Pamiątkowy krzyż
i przystanek bus

Kościół w
Tabaszowej

Dojazd do obozu zbliżenie 2
Szkoła w
Tabaszowej

Maszt telekomunikacyjny

Krzyż
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Dojazd do obozu zbliżenie 3

Zjazd z drogi asfaltowej na
drogę z płyt betonowych
Maszt telekomunikacyjny

Ostrożnie – stromy
zjazd!!!
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