
  

Pismo okólne Nr 66/2019/2020 

Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia 

          w Białej Podlaskiej 

         z dnia 3 sierpnia 2020 r. 

 

w sprawie: przeprowadzenia obozu wędrownego dla studentów II roku I studiów 

stacjonarnych na kierunku Turystyka i Rekreacja w roku akademickim 2019/2020 

  

§1 

1.  Obóz wędrowny organizuje i przeprowadza Katedra Sportu dla Wszystkich. 

2.  W roku akademickim 2019/2020 odbędzie się obóz wędrowny żeglarski w terminie od 

31.08.2020 r. do 06.09.2020 r. 

3.  Obóz będzie się odbywał w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. 

4.  Studenci powinni się stawić w dniu 31.08.2020 r. do godz. 12.00  w miejscowości Ryn. 

5.  Funkcję Kierownika na obozie wędrownym z ramienia Katedry Sportu dla Wszystkich 

pełnił będzie dr Przemysław Kędra. 

6.  Kadrę dydaktyczno - wychowawczą stanowić będą: 

dr Przemysław Kędra 

mgr Łukasz Klus (umowa zlecenie 56 godz. x 22 zł) 

7.  Uczestnikami obozu będą: 

studenci TiR - 10 

kadra dydaktyczno-wychowawcza -   2 

Razem  - 12 

8.  Zajęcia dydaktyczne realizowane będą w ciągu 7 dni w wymiarze ogólnym 56 godz. 

ćwiczeń. 

§2 

1. Dojazd i powrót z obozu wędrownego studenci realizują we własnym zakresie. 

2. Studenci winni posiadać aktualne ubezpieczenie NW na czas trwania obozu wędrownego 

(brak posiadania aktualnego ubezpieczenia będzie skutkował niedopuszczeniem do obozu). 

3. Wszyscy studenci przyjeżdżają na obóz wyekwipowani zgodnie z informacją przesłaną 

przez Kierownika drogą mailową.  

4. Każdy uczestnik obozu zobowiązany jest posiadać ważną legitymację studencką. 

5. Uczestników obozu obowiązuje regulamin obozu wędrownego. 

 

 

 

 

 



  

 

§3 

1. Kierownik obozu wędrownego odpowiedzialny jest za organizację, przygotowanie, 

dyscyplinę, realizację programu oraz sprawy finansowe związane z realizacją tego 

obozu. Zobowiązuje się kierownika obozu wędrownego do bezwzględnego 

respektowania obowiązujących przepisów prawnych.  

2. Do 10.08.2020 r. kierownik przeprowadzi z uczestnikami obozu spotkanie 

organizacyjne w ramach etapu przygotowawczego, na których: 

           a) zapozna uczestników z wybranymi punktami niniejszego Pisma Okólnego 

 i regulaminu obozu, 

           b) szczegółowo omówi sprawy organizacyjne, w tym zasady żywienia 

 i zakwaterowania, 

           c) przydzieli uczestnikom odpowiednie funkcje.      

3. Do 10.08.2020 r. kierownik obozu przygotuje planowaną szczegółową trasę 

wędrówki. 

5. Kierownik obozu wędrownego przygotuje w terminie do 7 dni od zakończenia obozu - 

uzupełniony Dziennik Obozu.  

6. Kierownik obozu wędrownego dokona wpisów zaliczeniowych w terminie do 7 dni od 

           zakończenia obozu.  

§4 

1. Nauczycielowi AWF przysługuje zwrot kosztów wyżywienia i zakwaterowania, a także 

zwrot kosztów podróży zgodnie z Zarządzeniem nr 29/2016/2017 Rektora AWF z dn. 

20.01.2017 r. 

2.  Zabezpieczenie sprzętowe: 

obóz żeglarski – odbywa się na jachtach kabinowych z pełnym wyposażeniem.  

3.  Sekretariat Katedry przygotuje delegacje służbowe pracownika wyjeżdżającego na 

obóz wędrowny zgodnie z niniejszym Pismem Okólnym.  

 

§5 

1. Każda osoba przyjeżdżająca na obóz składa kierownikowi obozu wędrownego 

pisemne oświadczenie, iż w ciągu ostatnich dwóch tygodni nie miała kontaktu z osobą 

zakażoną COVID-19, ani z osobą objętą kwarantanną (wzór oświadczenia 

przygotowuje kierownik obozu). 

2. Każdy z uczestników zobowiązany jest poddać się badaniu temperatury ciała przed 

rozpoczęciem obozu.  

3. Uczestnicy obozu powinni być wyposażeni w indywidualne maski ochronne ust 

 i nosa, jednorazowe rękawiczki ochronne, a także środek do dezynfekcji rąk. 



  

4. Zaleca się zachowanie dystansu społecznego (wytyczne GIS – 1,5 m) oraz 

ograniczenia kontaktów podczas całego trwania obozu – w szczególności w portach  

i innych miejscach publicznych.  

5. Liczba studentów na pokładzie 10-osobowego jachtu zostaje ograniczona do 5 osób.  

6. Przy wejściu na pokład jachtu umieszczony zostanie dozownik z płynem 

odkażającym. Każdorazowe wejście na pokład poprzedzone zostanie obowiązkową 

dezynfekcją rąk.  

7. Każdy z jachtów zostanie zdezynfekowany przed rozpoczęciem obozu wędrownego. 

Osprzęt oraz wnętrze każdego z jachtów będą dezynfekowane przynajmniej 2 razy 

dziennie.  

8. Upoważnia się kierownika obozu wędrownego do zmiany, w tym zaostrzania 

powyższych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego – w zależności od 

aktualnej sytuacji epidemicznej kraju. 

 

 

Otrzymują : 

- wg rozdzielnika + osoby wymienione w P.O. 

 

 


