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    REGULAMIN OBOZU SPRAWNOŚCIOWEGO  GOPR (ZIMOWEGO) 
Obszar studiów: nauk medycznych, farmaceutycznych,  

o zdrowiu i o kulturze fizycznej; 
Kierunek studiów: Ratownictwo Medyczne; 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia; 
Profil kształcenia: praktyczny; 

Forma kształcenia: niestacjonarna. 
 

§ 1.  
 

Obóz sprawnościowy zgodnie ze Standardem kształcenia na kierunku Ratownictwo Medyczne jest 
obowiązkowy i stanowi integralną część toku studiów na tym kierunku. 
 

§ 2. 
 

1. Obóz sprawnościowy realizowany jest zgodnie z: 
 zasadami i standardami przyjętymi w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy,  
 Regulaminem Studiów Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy, zasadami bezpieczeństwa 

przyjętymi przez GOPR. 
2. Studentów – uczestników obozu sprawnościowego obowiązuje regulamin Pensjonatu w którym 

przebywają. 
§ 3. 

 
1. Obozem sprawnościowym kieruje Kierownik Obozu wyznaczony przez Rektora Uczelni. 
2. Sprawy wychowawczo – dyscyplinarne powierza się całemu zespołowi instruktorów                         

i przedstawicielom studentów, którzy stanowią razem Radę Obozu. 
 

§ 4. 
 

Zajęcia prowadzone są według harmonogramu, którego zakres tematyczny wynika ze standardu 
nauczania. Kadrę dydaktyczną stanowią instruktorzy wykwalifikowani w danej dyscyplinie. 
 

§ 5. 
 

1. Studenci przyjeżdżają wyekwipowani na obóz sprawnościowy zgodnie z informacją 
opublikowaną na stronie internetowej Uczelni. 

2. Studenci, którzy przyjadą spóźnieni lub nieodpowiednio wyekwipowani nie zostaną przyjęci na 
obóz sprawnościowy a poniesione koszty nie podlegają zwrotowi. 

3. Studenci, którzy przyjadą bez dokonania wpłaty nie zostaną przyjęci na obóz sprawnościowy. 
4. Student zobowiązany jest do uczestniczenia we wszystkich zajęciach zgodnie z przedstawionym 

grafikiem. 
5. Student zobowiązany jest zabrać ze sobą na czas trwania obozu sprawnościowego: 

 dowód tożsamości, 
 2 ręczniki, 
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 obuwie sportowe do poruszania się na terenie Pensjonatu, 
 środki higieny osobistej, 
 odzież i obuwie sportowe do marszu w górach w warunkach zimowych (na zmianę), 
 notatnik, zeszyt, przybory do pisania, 
 inne według potrzeb - adekwatnie do treści programowych i panujących warunków 

atmosferycznych. 
6. W uzasadnionych przypadkach losowych student, który nie może wziąć udziału w obozie 

sprawnościowym może na pisemny wniosek otrzymać zgodę Dziekana na przeniesienie obozu. 
7. Zaliczenia obozu sprawnościowego dokonuje Kierownik obozu na podstawie posiadanej listy 

obecności.   
§ 6. 

 
Niedopuszczalne jest opuszczanie terenu obozu sprawnościowego przez studenta w godzinach 
przeznaczonych na zajęcia dydaktyczne. 
 

§ 7. 
 

W trakcie obozu niedopuszczalne jest: 
 spożywanie alkoholu, 
 stosowanie środków odurzających, 
 nieprzystępowanie do zajęć; 
 niewykonywanie poleceń Instruktorów, opiekunów, 
 spóźnianie się na zajęcia, 
 pozostawianie bez nadzoru przedmiotów wartościowych (organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za utracone lub uszkodzone mienie studenta). 
 

§ 8. 
 

Za naruszenie Regulaminu oraz zasad ujętych w § 2 wyciągane będą konsekwencje dyscyplinarne 
przewidziane w Regulaminie Studiów Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy, łącznie z karą 
usunięcia z obozu oraz relegowania ze studiów. Za uszkodzone mienie odpowiedzialność 
materialną ponosi student. 
 

§ 9. 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decydują organy Wyższej Szkoły 
Medycznej w Legnicy odpowiednio do ich kompetencji. 
 
                              

           Rektor 
   /-/ 

        dr hab. Zbigniew Rykowski 
                            Profesor WSM  

  


