
 
 

 
 

 

ZAJĘCIA Z JAZDY KONNEJ 

ZALICZAJĄCE PRZEDMIOT  

„WYCHOWANIE FIZYCZNE” /30 GODZIN/  

w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 

dla studentów WYDZIAŁU BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (II rok 

studiów kierunku: zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii) 
 

 

Zajęcia odbywają się w Ośrodku Jeździeckim w Kortowie  

przy ulicy Słonecznej 51a w następującej grupie: 

 
 

 

 

Grupa 1 /limit 12 osób/:  listopad 2020 r. - grupa dla osób pragnących rozpocząć 

przygodę z końmi (mile widziane zarówno osoby początkujące 

jak i samodzielnie jeżdżące). 

    Prowadzący zajęcia: dr inż. Magdalena Łuczyńska 

 

 

 

Zalecamy, by osoby uczęszczające na zajęcia zaopatrzone były w wygodny strój 

/wygodne spodnie np. dresy, długie skarpety, obuwie z gładką podeszwą i niskim 

obcasem/ lub profesjonalny strój jeździecki. Wskazane jest posiadanie własnego kasku 

lub toczka. 

 

 

Dopuszczamy możliwość by w wymienionej grupie były osoby o różnych umiejętnościach 

jeździeckich.  

 

 

 

Zapisy i dodatkowe informacje w Katedrze Hodowli Koni i Jeździectwa UWM Olsztyn                       

ul. Oczapowskiego 5 (p. 206, 209A, 216A), tel. 89 523 33 96. 

 

 

 

Kod cyklu: 2020Z 

Kod przedmiotu: 38-WF-008-30 

Wychowanie fizyczne, ćwiczenia gr. 



 
 

 

 

ZAJĘCIA Z JAZDY KONNEJ 

ZALICZAJĄCE PRZEDMIOT  

„WYCHOWANIE FIZYCZNE” /30 GODZIN/  

w semestrze zimowym  roku akademickiego 2020/2021 

DLA STUDENTÓW RÓŻNYCH WYDZIAŁÓW  
 

 

 

Zajęcia odbywają się w Ośrodku Jeździeckim w Kortowie  

przy ulicy Słonecznej 51a w następującej grupie: 

 
 

Grupa 2 /limit 12 osób/:  styczeń 2021 r. - grupa dla osób pragnących rozpocząć 

przygodę z końmi (mile widziane zarówno osoby początkujące 

jak i samodzielnie jeżdżące). 

 Prowadzący zajęcia: dr inż. Janusz Wejer 

 

 

 

Osoby uczęszczające na zajęcia powinny być zaopatrzone w wygodny strój /wygodne 

spodnie np. dresy, długie skarpety, obuwie z gładką podeszwą i niskim obcasem/ lub 

profesjonalny strój jeździecki. Wskazane jest posiadanie własnego kasku lub toczka. 

 

 

Dopuszczamy możliwość by w wymienionej grupie były osoby o różnych umiejętnościach 

jeździeckich.  

 

Zapisy do tej grupy za pomocą modułu UL w systemie USOS. 

 

 

Dodatkowe informacje w Katedrze Hodowli Koni i Jeździectwa UWM Olsztyn                       

ul. Oczapowskiego 5 (p. 206, 209A, 216A), tel. 89 523 33 96, 89 523 44 94, 89 523 48 19. 

 

 

 

Kod cyklu: 2020Z 

Kod przedmiotu: 38-WF-008-30 

Wychowanie fizyczne, ćwiczenia gr. 2 

 


