REGULAMIN
Realizacji przedmiotów do wyboru:
1. Rekreacyjne narciarstwo zjazdowe
2. Snowboard
zwanych dalej obozem zimowym.
Wybór miejsca prowadzenia zajęć następuje zgodnie z przepisami zamówień
publicznych: przetarg nieograniczony na usługę zakwaterowania, wyżywienia i
udostępnienia wyciągów narciarskich dla Wydziału Wychowania Fizycznego i
Fizjoterapii. Warunki przetargu określa: Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) opracowana przy udziale przedstawiciela studentów.
Rozdział I
Warunki uczestnictwa studentów
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Uczestnikami obozu zimowego mogą być studenci kierunku studiów
wychowanie fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Politechniki Opolskiej, realizujący program kształcenia na I stopniu studiów
(stacjonarnych i niestacjonarnych).
Zapisanie się i okazanie dowodu wpłaty za obóz w wyznaczonym terminie, są
podstawą przyjęcia studenta na obóz.
Uczestnicy obozu zobowiązani są przybyć do ośrodka zgodnie z
zapowiedzianym terminem i czasem rozpoczęcia obozu.
Każdy uczestnik obozu musi przyjechać na obóz z odpowiednim ekwipunkiem
– (ubiór i sprzęt narciarski lub snowboardowy).
Przyjęcie studenta na obóz po terminie możliwe jest jedynie pod warunkiem
udokumentowania uzasadnionej okoliczności. Uzasadniona okoliczność
oznacza niemożliwą do przewidzenia wyjątkową sytuację lub zdarzenie.
Student na obozie zimowym realizuje zajęcia dydaktyczne zgodnie z
obowiązującym regulaminem studiów w Politechnice Opolskiej.
Rozdział II
Kadra Obozu, Rada Obozu

1. Kadrę obozu stanowi:
a) kierownik obozu, który odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie obozu pod
względem szkoleniowym, wychowawczym i organizacyjnym. Kierownikowi
obozu podlega kadra dydaktyczna i studenci oraz Kierownik Ośrodka
w sprawach mających bezpośredni związek z realizacją programu obozu
i warunków bytowych.
b) kadra dydaktyczna, która odpowiada za realizację poszczególnych przedmiotów.
2. Radę Obozu stanowią:
a. przewodniczący Rady Obozu,
b. członkowie – reprezentant każdej grupy,

Radę Obozu wybierają studenci-uczestnicy obozu spośród swojego grona. Rada
Obozu współdziała z Kadrą Obozu w zakresie realizacji celów i zadań
dydaktycznych.
Rozdział III
Zajęcia dydaktyczne
1. Wszystkie treści programowe objęte przedmiotem do wyboru są obligatoryjne,
(zwolnienia może udzielić lekarz lub nauczyciel prowadzący zajęcia).
2. Nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach jest dla prowadzącego podstawą
niedopuszczenia studenta do zaliczeń końcowych.
3. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem obozu zimowego.
4. Obóz kończy się zaliczeniem na oceną, która jest średnia ocen (cząstkowych),
z poszczególnych treści i kolokwium. Jedna ocena niedostateczna z obowiązkowych
treści programowych obozu skutkuje nie zaliczeniem przedmiotu.

Ocena końcowa

Średnia ocen

Bardzo dobry

(5,0)

4,51 – 5,0

Dobry plus

(4,5)

4,26 – 4,49

Dobry

(4,0)

3,76 – 4,25

Dostateczny plus (3,5)

3,35 – 3,75

Dostateczny

(3,0)

3,0 – 3,36

Niedostateczny

(2,0)

Poniżej 3,0

Rozdział IV
Sprawy wychowawcze i porządkowe
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Wszyscy uczestnicy obozu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu studiów,
regulaminu obozu, regulaminu ośrodka oraz zarządzeń kierownika obozu.
W czasie zajęć dydaktycznych studenci zobowiązani są do bezwzględnego
przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w danej dyscyplinie oraz
podporządkowanie się poleceniom prowadzącego zajęcia.
Wszystkie wyjścia w czasie wolnym od zajęć poza teren miejscowości należy zgłaszać
do kierownika obozu lub prowadzącego grupę.
Wszyscy uczestnicy obozu winni przebywać w miejscu swojego zakwaterowania po
godzinie 23.00
Przebywanie osób obcych w miejscu zakwaterowania studentów jest niedozwolone.
Nadużywanie alkoholu oraz przebywanie w ośrodku w stanie nietrzeźwym jest
niedozwolone i pociąga za sobą konsekwencje usunięcia z obozu.
Korzystanie ze środków odurzających jest niedozwolone i pociąga za sobą
konsekwencje usunięcia z obozu oraz skierowanie wniosku do komisji dyscyplinarnej
uczelni.

8.
9.

Palenie papierosów jest dozwolone tylko w czasie wolnym w miejscach do tego
przeznaczonych.
W przypadku sytuacji nadzwyczajnych kierownik obozu może zarządzić zbiórkę na
alarm. Miejscem zbiórki jest plac apelowy.
Rozdział V
Prawa i obowiązki uczestników obozu

1. Uczestnicy obozu mają prawo:
1. Zakwaterowania i wyżywienia w ośrodku wg ustalonych zasad.
2. Do korzystania z wszelkich urządzeń, sprzętu i innych pomocy dydaktycznych
przeznaczonych do zbiorowego i osobistego użytku na zasadach określonych przez
osoby odpowiedzialne za dany sprzęt.
3. Do organizowania w czasie wolnym różnych form wypoczynku i rozrywki, w tym
imprez zorganizowanych dla całego obozu, zaakceptowanych wcześniej przez Kadrę
i Radę Obozu.
4. Do wykorzystania możliwości kształcenia się, jakie stwarza mu organizator obozu;
2. Uczestnicy obozu zobowiązani są do:
1. udziału w zajęciach określonych programem obozu;
2. zachowania postawy godnej studenta i przyszłego pedagoga;
3. dbania o porządek i czystość na terenie ośrodka i w pokojach mieszkalnych;
4. przestrzegania wszystkich przepisów nie objętych niniejszym regulaminem;
5. informowania kadry dydaktycznej o zauważonych sytuacjach zagrażających
bezpieczeństwu i życiu uczestników obozu oraz o sytuacjach zaburzających
przebieg programu obozu (np.: uszkodzenie ciała, kradzież rzeczy osobistych, itp).
6. Natychmiastowego zgłaszania prowadzącemu zajęcia urazów powstałych podczas
zajęć.
Rozdział VI
Sprawy dyscyplinarne
1. Uczestnikom obozu za szczególne osiągnięcia oraz wyróżniającą się postawę
udzielane będą pochwały.
2. Za nieprzestrzeganie Regulaminu obozu i niewłaściwe, niegodne studenta zachowanie
udzielane będą następujące kary:
a) upomnienie,
b) nagana,
c) wydalenie z obozu,
d) wydalenie z obozu wraz ze skierowaniem sprawy do Uczelnianej Komisji
Dyscyplinarnej.
3. Studentowi usuniętemu dyscyplinarnie z obozu nie przysługuje prawo zwrotu kosztów
uczestnictwa.
4. Kary mogą być zastosowane bez uwzględnienia kolejności, a jej uwarunkowaniem jest
waga przewinienia.

Zapoznałem się z regulaminem obozu i akceptuję jego postanowienia
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