
 
 

 
 

 

JAZDA KONNA  

ZALICZAJĄCA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

/30 GODZIN/ W SEMESTRZE LETNIM  

ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021  

DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT 

(II rok, kierunek Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii) 
 

 

Zajęcia odbywają się w Ośrodku Jeździeckim w Kortowie  

przy ulicy Słonecznej 51a w następujących grupach: 

 
 

Grupa 1 /limit 12 osób/: prowadzący zajęcia: dr inż. Magdalena Łuczyńska 

 

 

 

Jazda konna zaliczająca zajęcia z wf dla studentów WBZ II rok kierunku Zwierzęta  

w rekreacji, edukacji i terapii, realizowane w formie zajęć kontaktowych w maju (zgodnie z 

planem zajęć zamieszczonym na stronie WBZ). Do celów organizacyjnych dla grupy został 

utworzony zespół na platformie Teams (kod: lnwxc3b).  

Uwaga!!! Jeśli nie będzie możliwe przeprowadzenie zajęć w bezpośrednim kontakcie, 

zajęcia będą odbywać się w sposób zdalny. 

Wymagany odpowiedni strój: wygodne długie spodnie lub dresy, długie skarpety, 

obuwie z gładką podeszwą i niskim obcasem lub profesjonalny strój jeździecki. 

Obowiązkowo kask lub toczek (na wyposażeniu OJ).  

 

 

Zapisy (telefonicznie w terminie: 22-25.02.2021) oraz dodatkowe informacje w Katedrze 

Hodowli Koni i Jeździectwa UWM w Olsztynie ul. Oczapowskiego 5 tel. 895234819. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

JAZDA KONNA  

ZALICZAJĄCA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

/30 GODZIN/ W SEMESTRZE LETNIM 

ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021  

DLA STUDENTÓW WSZYSTKICH WYDZIAŁÓW 

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  
 

 

 

Zajęcia odbywają się w Ośrodku Jeździeckim w Kortowie  

przy ulicy Słonecznej 51a  

 
 

Grupa 2 /limit 12 osób/: prowadzący zajęcia: dr inż. Janusz Wejer 

 

 

Jazda konna zaliczająca zajęcia z wf dla studentów wszystkich wydziałów UWM  

w Olsztynie. Zajęcia będą realizowane w formie zajęć kontaktowych od 01.03.21 do 19.03.21 

we wtorki, czwartki i piątki w godz. 11.45-14.00. Do celów organizacyjnych dla grupy został 

utworzony zespół na platformie Teams (kod: i4rrrs6).  

Uwaga!!! Jeśli nie będzie możliwe przeprowadzenie zajęć w bezpośrednim kontakcie, 

zajęcia będą odbywać się w sposób zdalny. 

 

Wymagany odpowiedni strój: wygodne długie spodnie lub dresy, długie skarpety, 

obuwie z gładką podeszwą i niskim obcasem lub profesjonalny strój jeździecki. 

Obowiązkowo kask lub toczek (na wyposażeniu OJ).  

 

Dodatkowe informacje w Katedrze Hodowli Koni i Jeździectwa UWM w Olsztynie  

ul. Oczapowskiego 5 tel. 895245559. 


