Regulamin obowiązujący studentów Politechniki Krakowskiej
na zajęciach wychowania fizycznego
Oświadczam że, zapoznałem się z niżej podanym regulaminem;
1.

Jestem aktualnie zdrowy nie choruję/choruję na schorzenia związane z układu krążenia, oddechowym,
nerwowym lub innym/ nie mogę/mogę z ograniczeniami/bez ograniczeń/ poparte stosownym zaświadczeniem lekarskim/,brać udział w obowiązkowych1 zajęciach wychowania fizycznego prowadzonych
przez Centrum Sportu i Rekreacji PK.

2.

Zaliczenie otrzymują studenci, którzy posiadają 50% + 1 czynnie odbytych zajęć programowych (pozostałe zajęcia muszą być usprawiedliwione –zwolnieniem lekarskim)

3.

Ewentualne usprawiedliwienia (zwolnienie lekarskie) muszą być okazane prowadzącemu zajęcia w terminie do 1 miesiąca od daty wystawienia, po tym terminie tracą ważność!

4.

W przypadku zwolnień lekarskich długoterminowych, zwolnienie z wf nastąpi tylko na podstawie zaświadczenia lekarskiego wydanego przez Komisję Lekarską Akademickiej Służby Zdrowia i zobowiązuje
do odbycia zajęć z wychowania zdrowotnego.

5.

Uczęszczanie na zajęcia wychowania zdrowotnego, rehabilitacji lub rekreacji wymaga zgody Dyrekcji
CSiR – wzór dokumentu na stronie www.csir.pk.edu.pl

6.

Dopuszcza się jedną nieobecność losową.

7.

Na zajęciach wf obowiązuje stosowny strój sportowy dostosowany do danej dyscypliny, określony przez
prowadzącego na pierwszych zajęciach.

8.

Zajęcia rozpoczynają się i kończą zgodnie harmonogramem, spóźnieni studenci nie zostaną dopuszczeni
do zajęć.

9.

Studentki, które nie mogą brać udziału w zajęciach z powodu niedyspozycji (okres) przychodzą na programowe zajęcia w celu ustalenia terminu ich odrobienia (dotyczy wyłącznie zajęć na basenie).

10. Zapoznałem się z zasadami BHP oraz regulaminem obowiązującym na danym obiekcie sportowym.
11. Na wysokość oceny z zaliczenia semestru mają decydujący wpływ:
Aktywne uczestnictwo w programowych zajęciach wychowania fizycznego na warunkach określonych
w regulaminie wf CSiR
Test umiejętności technicznej z danej dyscypliny wg. KRK
Test Sprawności Fizycznej
12. Szczegółowe informacje dotyczące zaliczenia wychowania fizycznego zawarte są w Regulaminie Zajęć
Wychowania Fizycznego umieszczonym na stronie Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej
www.csir.pk.edu.pl oraz w Karcie Przedmiotu utworzonej w ramach Krajowych Ram Kwalifikacyjnych, z
którymi się zapoznałem.
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