
Pismo okólne nr 61/2019/2020 

Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia 

w Białej Podlaskiej 

z dnia 25 czerwca 2020 roku 

 

w sprawie: przeprowadzenia obozu programowej specjalizacji na stopień Instruktora Rekreacji 

Ruchowej AWF – Żeglarstwo Deskowe 

 

§1 

1. Zajęcia praktyczne i teoretyczne realizowane będą na stacjonarnym obozie w dn.  

26.07-04.08.2020 r. w wymiarze 90 godzin (60 ćw. + 30 w). 

2. Miejscem obozu jest Ośrodek Sportów Wodnych Filii AWF w Rybitwach. 

3. W obozie uczestniczyć będą studenci studiów stacjonarnych WF – 12 osób; 

4. Zajęcia dydaktyczne prowadzić będą: doc. dr Florian Parnicki (60 g) – kierownik specjalizacji 

oraz mgr Dariusz Czubak (30 g) 

 

§2 

1. Przyjazd prowadzących nastąpi w dniu poprzedzającym obóz w godzinach popołudniowych.  

2. Przyjazd studentów nastąpi w pierwszym dniu obozu do godziny 1000. 

3. Rozliczenie godzin dydaktycznych przeprowadzone będzie zgodnie z aktualnym 

Zarządzeniem Rektora AWF w Warszawie i zaliczone do roku akademickiego 2020/2021. 

 

§3 

1. Studenci powinni posiadać aktualne ubezpieczenie NW. 

2. Uczestników obozu obowiązuje regulamin ośrodka, w którym przebywają, regulamin studiów 

oraz ustalenia prowadzących zajęcia. 

 

§4 

1. Nauczycielowi AWF przysługuje zwrot kosztów podróży zgodnie z aktualnym zarządzeniem 

Rektora AWF w Warszawie. 

 

§5 

Mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa studentom i pracownikom Akademii w czasie 

trwania obozu w okresie zagrożenia epidemicznego zaleca się przestrzeganie następujących 

wytycznych: 

 

1. Każda osoba przyjeżdżająca do ośrodka składa do kierownika specjalizacji oświadczenie, iż  

w ciągu ostatnich dwóch tygodni nie miała kontaktu z osobą zakażoną ani z osobą objętą 

kwarantanną. 

2. Podczas apelów i zbiórek przed zajęciami i innych zgromadzeń, zaleca się zachowanie 

dystansu społecznego (wytyczne GIS – 2m). 

3. Osoby przyjeżdżające na specjalizację powinny być zaopatrzone w indywidualne osłony nosa, 

ust i rąk. 

4. Podczas pobytu na specjalizacji zaleca się ograniczenie liczby kontaktów, w ramach 

zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem. 

5. Kierownik ośrodka zabezpiecza jeden domek na potrzeby zapewnienia izolacji osobom  

z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej. 

6. Przy wejściu do budynków oraz pomieszczeń wspólnie użytkowanych, należy umieścić 

 w widocznym miejscu dozowniki z płynem odkażającym. 
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8. Zobowiązuje się pracowników obsługi ośrodka do dezynfekcji sprzętu używanego podczas 

zajęć po każdej grupie. 

9. Zobowiązuje się pracowników obsługi ośrodka, do regularnej dezynfekcji węzła sanitarnego, 

przynajmniej dwa razy dziennie. 

11. Studenci będą kwaterowani zgodnie z obostrzeniami GIS – 4m2 na jedną osobę. 

 

Kierownik specjalizacji może zmienić powyższe wytyczne w zależności od aktualnej sytuacji 

epidemicznej w kraju. 

 

 

Otrzymują: wg rozdzielnika + osoby wymienione w P.O. 

 

 

 


