
Studium WF i Sportu zaprasza na obozy narciarskie 
w Bukowinie Tatrzańskiej 

 
Cena obozu w roku 2018 wynosi: 

 dla studentów i pracowników UJK 700 zł,  

 dla osób spoza UJK 750 zł. 
Cena zawiera: przejazd (Kielce – Bukowina – Kielce oraz dojazd na stoki narciarskie), wyżywienie 
(śniadanie, obiad i kolacja), noclegi, instruktaż i ubezpieczenie NNW (w podstawowym zakresie). 
 
Dodatkowo płatne: 
• wypożyczenie sprzętu narciarskiego (cena za turnus, za komplet – narty, buty, kije wynosi 48 zł, płatne 
w dniu mierzenia nart – prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty), 
• karnety na wyciągi (koszt około 350-400 złotych, zbierane pierwszego dnia obozu).  
 

Proponujemy szkolenie narciarskie w terminie:  

Termin 
obozu 

Data obozu Uczestnicy  

Termin 1 08 - 14.01.2018 Studenci/pracownicy/osoby spoza UJK 

Termin 2 25.02 - 04.03.2018 Studenci/pracownicy/osoby spoza UJK 

 

 
W roku 2018 zapisy na obozy narciarskie dla: 
 
Studentów: 
Udział w obozie gwarantuje spełnienie wszystkich 3 poniższych kroków, tj.: 
KROK 1: Osobiście zgłoś się w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (ul. Świętokrzyska 21H,  
pok. 2.15 od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00), w celu złożenia podania pobierz druk 
podania.  
KROK 2: Dokonaj zapłaty za obóz – pełną kwotę za obóz zapłać na indywidualny numer konta 
bankowego studenta UJK (numery kont dostępne po zalogowaniu się w WU w zakładce Twoje dane 
finansowe). Termin zapłaty wynosi 7 dni od wydania zgody przez kierownika SWFiS). 
KROK 3: Osobiście złóż dowód wpłaty oraz podpisz się na liście osób objętych ubezpieczeniem 
zbiorowym w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. 
 
Pracowników: 
Udział w obozie gwarantuje spełnienie wszystkich 3 poniższych kroków, tj.: 
KROK 1: Osobiście zgłoś się w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (ul. Świętokrzyska 21H,  
pok. 2.15 od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00), w celu złożenia podania pobierz druk 
podania.  
KROK 2: Dokonaj zapłaty za obóz – pełną kwotę za obóz zapłać na wskazany przez Studium WFiS 
numer konta bankowego. Termin zapłaty wynosi 7 dni od wydania zgody przez kierownika SWFiS). 
Nieokazanie dowodu wpłaty w Studium WFiS w tym terminie skutkuje skreśleniem z listy uczestników. 
KROK 3: Osobiście złóż dowód wpłaty oraz podpisz się na liście osób objętych ubezpieczeniem 
zbiorowym w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. 
 
Udział w obozie osób spoza UJK 
Udział w obozie gwarantuje spełnienie wszystkich 3 poniższych kroków, tj.: 
KROK 1: Osobiście zgłoś się w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (ul. Świętokrzyska 21H,  
pok. 2.15 od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00), w celu złożenia podania pobierz druk 
podania.  
KROK 2: Dokonaj zapłaty za obóz – pełną kwotę za obóz zapłać na wskazany przez Studium WFiS 
numer konta bankowego. Termin zapłaty wynosi 7 dni od wydania zgody przez kierownika SWFiS). 
Nieokazanie dowodu wpłaty w Studium WFiS w tym terminie skutkuje skreśleniem z listy uczestników. 
KROK 3: Osobiście złóż dowód wpłaty oraz podpisz się na liście osób objętych ubezpieczeniem 
zbiorowym w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. 
 
 
Sprawy organizacyjne: 
Wyjazd autokarami – z parkingu przy Centrum Rehabilitacji i Sportu ul. Świętokrzyska 21H o godz. 8.00 
(zbiórka o 7.45) w dniu rozpoczęcia obozu. 
O miejscu zbiórki w Bukowinie Tatrzańskiej osób korzystających z własnego transportu (koniecznie 
zaznacz taką informację przy składaniu podpisu na liście uczestników w SWFiS) informuje kierownik 
danego turnusu. 
 

http://www.ujk.edu.pl/swfis/zalaczniki/spoza%20UJK%20-%20na%20ob%F3z.pdf
http://www.ujk.edu.pl/swfis/zalaczniki/spoza%20UJK%20-%20na%20ob%F3z.pdf
http://www.ujk.edu.pl/swfis/zalaczniki/spoza%20UJK%20-%20na%20ob%F3z.pdf
http://www.ujk.edu.pl/swfis/zalaczniki/spoza%20UJK%20-%20na%20ob%F3z.pdf
http://www.ujk.edu.pl/swfis/zalaczniki/spoza%20UJK%20-%20na%20ob%F3z.pdf
http://www.ujk.edu.pl/swfis/zalaczniki/spoza%20UJK%20-%20na%20ob%F3z.pdf


 
 

Terminy wykonania powyższych „KROKÓW”: 

Termin 
 obozu 

Data obozu Uczestnicy 

KROK 1: 

 
Termin 
zapisu   

na obóz 

KROK 2: 

 
Termin 

dokonania 
opłaty 

KROK 3: 

Termin złożenia 
dowodu wpłaty oraz 
podpisania listy w 

SWFiS 

Termin 1 08 - 14.01.2018 
Studenci/pracownicy/ 

osoby spoza UJK 
do 08.12.2017 do 15.12.2017 do 15.12.2017 

Termin 2 25.02- 04.03.2018 
Studenci/pracownicy/ 

osoby spoza UJK 
do 02.02.2018 do 09.02.2018 do 09.02.2018 

 

 
 
 

Do zobaczenia na stoku! 
 
 

 


