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z dnia 31 marca 2014 r. 
 

w sprawie zasad korzystania z zajęć sportowych dla studentów studiów 
niestacjonarnych w semestrze letnim 2013/2014 

 
W związku z rozpoczęciem działalności Uniwersyteckiego Centrum Sportowego przy  

ul. Św. Józefa 17 w Toruniu, zwanym dalej „UCS” przedstawiam ofertę zajęć sportowych dla 
studentów studiów niestacjonarnych w formie zajęć zorganizowanych oraz zajęć zjazdowo-
weekendowych w semestrze letnim 2013/2014. Z zajęć sportowych mogą korzystać 
studenci studiów niestacjonarnych od drugiego roku studiów. 
 

Zajęcia zorganizowane są dedykowane dla studentów, którzy mogą uczestniczyć w 
zajęciach wychowania fizycznego prowadzonych dla studentów studiów stacjonarnych w 
określonych terminach. Liczba miejsc na zajęcia zorganizowane jest ograniczona, liczy się 
kolejność zgłoszeń do wyczerpania oferty. Plan zajęć zorganizowanych określa załącznik nr 1. 
 

W ramach zajęć zjazdowo-weekendowych studenci w terminach, w których odbywają 
się zjazdy mogą korzystać z pływalni (jedno wejście w ramach jednego zjazdu). Na pływalnię 
mogą wejść osoby, które zadeklarowały chęć uczestnictwa w tego rodzaju zajęciach w 
określonych terminach po uprzednim okazaniu legitymacji studenckiej. Wejście na pływalnię 
wymaga sprawdzenia (telefonicznie lub osobiście) czy w danej chwili są wolne miejsca. Plan 
zajęć zjazdowo-weekendowych określa załącznik nr 2. 
 

Studenci, którzy chcą korzystać z oferty zajęć sportowych zobowiązani są do wysłania do 
dnia 15 kwietnia 2014 r. zgłoszenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3, na adres 
ucs@umk.pl w którym deklarują z jakich zajęć i w jakich terminach zamierzają korzystać. Na 
podany w zgłoszeniu adres e-mail UCS przesyła potwierdzenie możliwości uczestnictwa w 
zajęciach.  
 

Student może skorzystać z jednego rodzaju zajęć – zorganizowanych albo zjazdowo-
weekendowych. Za zajęcia sportowe w ramach niniejszej oferty studenci nie wnoszą 
dodatkowych opłat.  

 
Niezależnie od przedstawionej oferty studenci do 26 roku życia mogą korzystać z biletów 

zniżkowych na pływalnię i siłownię zgodnie z cennikiem opłat korzystania z UCS. 
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