
Uwaga ! 
Informacja dla studentów odbywających obowiązkowe 

zajęcia z wychowania fizycznego. 

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w semestrze zimowym 2016/17 organizuje 

zajęcia do wyboru, w ramach programowych i obowiązkowych zajęć z WF: 

 

Wioślarstwo – we wtorki, godz. 8.00 – 9.30, siłownia w hali sportowej ul. Tenisowa 33. 

Trener prowadzący: mgr Tomasz Fiłka 

Zapisy na ww zajęcia na pierwszym spotkaniu tj. 04.10.2016 r 

 

 

Tenis – w piątki, godz. 14.00 – 15.30, hala sportowa ul. Tenisowa 33, 

Trener prowadzący: mgr Zbigniew Mytkowski 

Zapisy na ww zajęcia na pierwszym spotkaniu tj. 07.10.2016 r 

 

 

Kulturystyka – we wtorki, godz. 17.45 – 19.15, siłownia w hali sportowej ul. Tenisowa 

33.  

Trener prowadzący: mgr Andrzej Biernaczyk 

Zapisy na ww zajęcia na pierwszym spotkaniu tj. 04.10.2016 r 

 

 

Rehabilitacja i korektywa – w poniedziałki i środy o godz. 17.00, salka rehabilitacyjna    

w hali sportowej ul. Tenisowa 33.  

Trener prowadzący: mgr Zbigniew Mytkowski 

Zapisy na ww. zajęcia na pierwszym spotkaniu tj. 03.10.2016 r 

 

 

Turystyka/Łyżwy/Narty – w piątki, godz. 17.00, hala sportowa ul. Tenisowa 33, pok. 

207. 

Trener prowadzący: mgr Józef Lemke 

Zapisy na ww. zajęcia na pierwszym spotkaniu tj. 14.10.2016 r 

 

 

Grupa „Zwolnienia lekarskie” – w czwartki, godz. 18.30 – 20.00, hala sportowa                       

ul. Tenisowa 33, pok. 207 

Trener prowadzący: mgr Zbigniew Mytkowski 

Uwaga! Zapisy na ww. zajęcia na pierwszym spotkaniu tj. 06.10.2016 r, wyłącznie                      

z Komisyjnym zwolnieniami lekarskimi 

 

 

UWAGA!  

Studenci dokonujący wyboru ww zajęć, w zamian za tradycyjny WF, zobowiązani są               

do uczestnictwa na pierwszych zajęciach z przedmiotu WF ze swoją grupą dziekańską, 

zgodnie z planem zajęć na danym kierunku studiów. 

 

 



 

Uwaga ! 
Informacja dla studentów odbywających obowiązkowe 

zajęcia z wychowania fizycznego. 

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w semestrze zimowym 2016/17 

organizuje zajęcia do wyboru, w ramach obowiązkowych zajęć z WF: 

 

 Pływanie - Basen SP 55 ul Orawska 1 w Szczecinie 

    w środy 19.00  (pierwsze zajęcia 05.10.16 r) 

 

 Nauka Pływania - Basen Gimnazjum nr 9 ul. Dunikowskiego 1                             

w Szczecinie                                 

w środy 19.15 (pierwsze zajęcia 05.10.16 r); 

 

 Aquaerobic -  Basen Gimnazjum nr 9 ul. Dunikowskiego 1 w Szczecinie 

 

w środy 18.30  (pierwsze zajęcia 05.10.16 r) 

 

Odpłatność za baseny: 120 zł/semestr. 

 

Zapisy wraz z opłatą na ww. zajęcia od 26.09.2016 r, w sekretariacie 

Studium (pok. 203), ul. Tenisowa 33, od poniedziałku do piątku, w godz. 

10.00-14.00.  

 

UWAGA! Na zajęciach basenowych obowiązuje czepek. 
 


