
 

OBÓZ SPORTOWY SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 

W oparciu o program kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 studenci zobligowani są do realizacji godzin 

dydaktycznych w formie obozu sportowego. Studenci zobowiązani są do zaliczenia zagadnień oraz form ruchowych realizowanych podczas zajęć 

teoretyczno-ruchowych. 

  Obóz skierowany jest dla studentów II i IV semestru studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia 

oraz II i IV semestru studiów podyplomowych wszystkich kierunków realizowanych w Wydziale Studiów Społecznych w Gdańsku. 

PsGk/S 31, PsGk/S 41, PsGk/N 51, PsGk/N 61, BW/S 81, BW/S 91, BW/N 81, BW/N 91, BW-2/N 51, PeGk/N 81, PeGk/N 91, ZBP, PPwP, 

PZS  

Termin: 07-10.05.2020 

 wyjazd 07.05.2020 o godzinie 15:30 zbiórka przy Wydziale Studiów Społecznych w Gdańsku 

 powrót 10.05.2020 godzina z Wiela około godziny 10:00 

Miejsce pobytu: Ośrodek Wypoczynkowy BEAVER TOURIST Wiele ul. Rogalewo 1, na Kaszubach 

Opłaty: pobyt 100 zł / dzień, czyli 3x100 zł, to 300 zł za cały pobyt z wyżywieniem (śniadanie, obiad, kolacja). Nie ma możliwość wykupienia 

pobytu na 1 lub 2 dni.  

Transport:  

 dla chętnych autokar wynajęty przez Uczelnię – koszt: 50 zł (opłata za dojazd w 2 strony: WSS Gdańsk-Wiele + Wiele-WSS Gdańsk) 

 możliwość przyjazdu własnym środkiem transportu do godziny 17:30 w dniu 07.05.2020. Konieczność przybycia najpóźniej na godzinę 

17:30. 

Ubezpieczenie: 10 zł na czas obozu dla tych, którzy nie zapłacili za ubezpieczenie na początku roku akademickiego lub nie posiadają żadnego 

innego ubezpieczenia. Kwota ubezpieczenia może ulec zmianie! 



Studenci zobowiązani są do posiadania aktualnego ubezpieczenia na czas trwania obozu tj. 07-10.05.2020 wykupionego w ramach 

ubezpieczenia NNW, osoby które nie dokonały wpłaty w wysokości 35 zł na początku roku akademickiego, zobowiązane są opłacić 

ubezpieczenie w wysokości 10 zł na indywidualny nr konta bankowego przydzielonego przez Uczelnię oraz podpisać deklarację 

ubezpieczenia. Kwota ubezpieczenia może ulec zmianie! 

Wpłaty za obóz sportowy należy dokonać na indywidualny numer konta bankowego do dnia 06-04-2020 roku z dopiskiem, w zależności od 

przyjętej formy: 

LP. WARIANTY KWOTA SUMA TYTUŁ PRZELEWU UWAGI 

1 Wariant I  
pobyt + autokar + 
ubezpieczenie 

 300 zł + 50 zł + 10 
zł 

360 zł 
 OBÓZ SPORTOWY + AUTOKAR + 

UBEZPIECZENIE WSS GDAŃSK 
komplet 

2 Wariant II pobyt + ubezpieczenie 300zł + 10 zł 310 zł 
OBÓZ SPORTOWY  + UBEZPIECZENIE 

WSS GDAŃSK 

dojazd we własnym zakresie w dniu 07.05.2020, 

obowiązek stawienia się do g. 17:30  

3 
Wariant 

III 
pobyt 300 zł  300 zł OBÓZ SPORTOWY  WSS GDAŃSK  

pobyt – pod warunkiem, że student jest 

ubezpieczony przez Uczelnię – kwota 35 zł i 

deklaracja została złożona na początku roku 

akademickiego. Dojazd we własnym zakresie w 

dniu 07.05.2020, obowiązek stawienia się do g. 

17:30. TYLKO DLA OSÓB, KTÓRE UBEZPIECZYŁY SIĘ 

NA POCZĄTKU ROKU AKADEMICKIEGO. 

4 
Wariant 

IV 
pobyt + autokar 300 zł + 50 zł 350 zł 

OBÓZ SPORTOWY  + AUTOKAR WSS 
GDAŃSK  

pobyt – pod warunkiem, że student jest 

ubezpieczony przez Uczelnię – kwota 35 zł i 

deklaracja została wpłacona na początku roku 

akademickiego. TYLKO DLA OSÓB, KTÓRE 

UBEZPIECZYŁY SIĘ NA POCZĄTKU ROKU 

AKADEMICKIEGO. 

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ ZWOLNIONY? 



Osoby posiadające zwolnienie z realizacji treści obozowych zobowiązane są do złożenia w dziekanacie wypełnionych wniosków oraz stosownych 

zaświadczeń do Dziekana maksymalnie do dnia 06.04.2020: 

a) Osoby, które posiadają zaświadczenia/zwolnienie lekarskie o długotrwałej niezdolności do wykonywania zajęć sportowych – wniosek + 

zaświadczenie/zwolnienie od lekarza o długotrwałym zwolnieniu lekarskim złożone maksymalnie do dnia 06.04.2020 roku. 

Osoby, które nie pojadą na obóz sportowy w wyznaczonym terminie i nie złożyły zaakceptowanego wniosku do Dziekana (do dnia 06.04.2020 roku) są 

zobowiązane zaliczyć przedmiot Wychowanie fizyczne (w innym wyznaczonym terminie), po wniesieniu opłaty 200 zł (na indywidualne konto) zgodnie z 

Regulaminem opłat za studia (§5 ust. 3 pkt 2): wyznaczenie nowego terminu zaliczenia z wychowania fizycznego w przypadku nieusprawiedliwionej 

nieobecności studenta na zaliczeniu w terminie planowanym – 200 zł”. Osoby zwolnione na podstawie długoterminowego zwolnienia lekarskiego, które złożą 

do 06.04.2020 roku wniosek wraz ze zwolnieniem lekarskim i uzyskały zgodę Dziekana nie ponoszą opłat. Wszyscy ww. studenci natomiast na drugich zajęciach 

wykładowych z przedmiotu WF będą pisały test z wiedzy dotyczącej wychowania fizycznego.  

Studenci, którym nie odpowiada termin obozu sportowego przewidzianego dla WSS w Gdańsku mają prawo uczestniczyć w obozie sportowym innych 

Wydziałów Naszej Uczelni wg poniższej rozpiski.  

Dodatkowe terminy obozów sportowych: 
 

1) turnus 02 – 05 kwiecień 2020r. – w miejscowości Zawoja: Wydziału Studiów Społecznych w Gliwicach, Wydziału Nauk Społecznych w Skoczowie, Wydziału Nauk 

Społecznych w Jaworznie; 
2) turnus 23 – 26 kwiecień 2020 r. – w miejscowości Zawoja: Wydziału Studiów Społecznych w Gliwicach, Wydziału Nauk Społecznych w Jastrzębiu-Zdrój; 
3) turnus 07-10 maj 2020 r. – w miejscowości Wiele: Wydziału Studiów Społecznych w Gdańsku, Wydziału Nauk Społecznych w Giżycku; 
4) turnus 14-17 maj 2020 r. – w miejscowości Wiele: Wydziału Studiów Społecznych w Poznaniu, Wydziału Nauk Społecznych Bartoszycach; 
5) turnus 21-24 maj 2020 r. – w miejscowości Wiele: Wydziału Studiów Społecznych w Poznaniu, Wydziału Studiów Społecznych w Poznaniu; 
6) turnus 04-07 czerwiec 2020 r. w miejscowości Wiele: Wydziału Studiów Społecznych w Poznaniu; 
7) turnus 8-21 czerwiec 2020 r. w miejscowości Wiele: Wydziału Studiów Społecznych w Poznaniu. 

 
 
 
 

 
 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
Wydział Studiów Społęcznych w Gdańsku 
80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 15 

tel. 58 305 41 13 wew. 15 
www.wsb.net.pl 


