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Na podstawie § 13 ust. 7 pkt 58 Statutu Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza 

Kościuszki oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 574 z późn. zm.) wprowadzam Regulamin kursu 

przygotowawczego z wychowania fizycznego dla kandydatów na studia wojskowe, wojskowe 

studia medyczne oraz kursy do Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza 

Kościuszki o następującej treści: 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Regulamin kursu przygotowawczego z wychowania fizycznego dla kandydatów na studia 

wojskowe, wojskowe studia medyczne oraz kursy do Akademii Wojsk Lądowych imienia 

generała Tadeusza Kościuszki, zwany dalej „Regulaminem”, określa szczegółowe zasady 

udziału w kursie, zasady i warunki świadczenia usług szkoleniowych prowadzonych 

przez instruktorów wychowania fizycznego pracujących w AWL. 

2. Organizatorem kursu przygotowawczego z wychowania fizycznego, zwanego dalej 

„kursem” jest Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, zwana 

dalej „Organizatorem”.  

3. Koszt kursu w wysokości 300 zł. pokrywa uczestnik kursu dokonując wpłaty na numer 

konta: 74 1020 5226 0000 6502 0330 0381 z dopiskiem „Kurs przygotowawczy  

z wychowania fizycznego, imię i nazwisko uczestnika”. 

4. Liczba uczestników kursu nie może przekroczyć limitu 60 osób i nie może być mniejsza 

niż 20 osób. 

5. Jeżeli chęć udziału w zajęciach zadeklaruje mniej niż 20 osób, AWL ma prawo odstąpić 

od zorganizowania zajęć. W takim przypadku może zostać wskazany alternatywny 

termin. 

 

ROZDZIAŁ II 

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA  

 

§ 2 
1. Organizator zapewnia odpowiednio przygotowaną kadrę dydaktyczną. Zajęcia  

z poszczególnych konkurencji prowadzone są przez instruktorów wyspecjalizowanych  

w danej dziedzinie. 

2. Organizator zapewnia bazę dydaktyczną. 

3. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń, zakończone próbnym egzaminem. 

4. Kurs trwa dwa dni i obejmuje sobotę i niedzielę. 

5. Zajęcia na kursie obejmują takie formy aktywności jak: 

1) teoria treningu sportowego;  

2) kształtowanie siły mięśni ramion i obręczy barkowej;   

3) kształtowanie wytrzymałości biegowej;   

4) kształtowanie szybkości i zwinności;  

5) egzamin próbny; 

6) dzień z życia podchorążego; 

7) zasady rekrutacji do AWL. 

6. Kadra dydaktyczna prowadzi zajęcia zgodnie z harmonogramem zajęć. 

7. W ramach opłaty, o której mowa w par. 1 ust. 3, Organizator zapewnia Uczestnikowi 

kursu posiłek składający się ze śniadania, obiadu i kolacji w sobotę oraz ze śniadania  

i obiadu w niedzielę. 

8. Organizator nie zapewnia noclegu na czas trwania kursu. 
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ROZDZIAŁ III 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW  

 

§ 3 

1. Uczestnikiem kursu może być osoba w wieku 18+, posiadająca wyłącznie obywatelstwo 

polskie i niebędąca obywatelem innego kraju. 

2. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa w kursie osoby mającej poniżej 18 lat wyłącznie 

za pisemną zgodą rodzica/opiekuna – (zał. nr 1), posiadającej wyłącznie obywatelstwo 

polskie i niebędącej obywatelem innego kraju. 

3. Każdy Uczestnik kursu zobowiązany jest posiadać aktualne (wystawione najpóźniej na 

5 dni przed kursem) zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wzmożonego 

wysiłku fizycznego. Brak ww. zaświadczenia uniemożliwi przystąpienie do kursu. 

4. Każdy Uczestnik kursu zobowiązany jest posiadać aktualne, na czas trwania kursu, 

ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

5. Każdy Uczestnik kursu, chcący wziąć udział w kursie, zobowiązany jest do 

zaakceptowania niniejszego regulaminu oraz podpisania oświadczenia o zgodzie na 

wykorzystanie wizerunku oraz klauzulę informacyjną RODO (zał. nr 3).  

6. Każdy Uczestnik kursu zobowiązany jest przybyć do AWL nie później niż 15 minut 

przed rozpoczęciem zajęć.  

7. Podczas weryfikacji uczestnicy zobowiązani są do przedstawienia dokumentu 

tożsamości ze zdjęciem. 

8. Uczestnik kursu ma prawo do rezygnacji z kontynuowania kursu bez obowiązku 

podawania przyczyn. Rezygnacja nie zwalnia Uczestnika z obowiązku uregulowania 

opłaty za kurs. 

9. W przypadku rezygnacji z kursu na 7 dni przed jego rozpoczęciem, opłata nie podlega 

zwrotowi. 

10. Uczestnik kursu zobowiązany jest szanować prawa i obyczaje panujące w AWL  

oraz szanować mienie Organizatora.  

11. Uczestnik kursu ma obowiązek przestrzegać przepisów BHP.  

12. Każda grupa kursantów będzie miała przydzielonego opiekuna, którego należy 

bezwzględnie słuchać.  

13. Zabrania się Uczestnikowi kursu samodzielnego oddalania się od grupy oraz 

samodzielnego poruszania się po terenie Akademii. 

14. Wszelkie zdarzenia losowe, niedyspozycje zdrowotne, chęć opuszczenia kursu należy 

niezwłocznie zgłaszać opiekunowi grupy. 

 

ROZDZIAŁ IV 

ZASADY UCZESTNICTWA/REZERWACJA MIEJSC  

 

§ 4 

1. Uczestnik kursu zgłaszający się na kurs wypełnia formularz zgłoszeniowy (zał. nr 2),  

na którym składa własnoręczny podpis i dostarcza na adres: monika.krystek@awl.edu.pl.  

2. Dowód wpłaty za kurs należy przesłać na adres podany w ust. 1.  

3. Wszelkich informacji o kursie przygotowawczym udziela pracownik Biura Obsługi 

Studentów pod nr. tel. 261 658 523.  

4. Kurs jest organizowany dla określonej liczby uczestników, wobec czego decyduje 

kolejność zgłoszeń potwierdzona wpłatą. 
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5. Ostateczne potwierdzenie uczestnictwa w kursie następuje po spełnieniu wszystkich 

wymogów, o których mowa w niniejszym regulaminie oraz dokonaniu płatności  

w terminie podanym na stronie internetowej AWL i w mailu informacyjnym. 

6. Brak wpłaty w terminie o którym mowa w ust. 5, skutkuje anulowaniem zgłoszenia. 

7. Uczestnik kursu, który nie zostanie zakwalifikowany na kurs w terminie, na który wysłał 

zgłoszenie, może zostać wpisany na listę rezerwową. Osoby z listy rezerwowej 

informowane będą o możliwości wzięcia udziału w kursie niezwłocznie po zwolnieniu 

się miejsca na dany kurs. 

8. Osoby znajdujące się na liście rezerwowej mogą równocześnie zapisać się na kurs  

w innym terminie. 

9. Skreślenie z listy uczestników kursu może odbyć się z następujących przyczyn: 

1) rezygnacji z uczestnictwa w kursie, 

2) braku wymaganej dokumentacji, 

3) rażącego naruszenia regulaminu, 

4) naruszenia zasad porządku publicznego. 

10. Skreślenia, o którym mowa w pkt. 7 może dokonać wykładowca prowadzący szkolenie. 

11. W sytuacji skreślenia uczestnika z kursu z powodów o których mowa w ust. 9, opłata nie 

podlega zwrotowi.  

 

ROZDZIAŁ V 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 

§ 5 
Wszelkie kwestie sporne a nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Rektor – Komendant 

AWL.  

 

§ 6 
Regulamin kursu przygotowawczego z wychowania fizycznego dla kandydatów na studia 

wojskowe, wojskowe studia medyczne oraz kursy do Akademii Wojsk Lądowych imienia 

generała Tadeusza Kościuszki wchodzi w życie z dniem podpisania przez Rektora – 

Komendanta AWL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


