
Warunki uczestnictwa w zajęciach sekcji turystycznej AZS SGH 

1. Program zajęć sekcji jest zaproszeniem dla każdego członka społeczności akademickiej 

SGH do wzięcia udziału w wycieczkach turystycznych promujących aktywność ruchową. 

Uczestnictwo nie wymaga formalnej przynależności do sekcji. Sekcja nie prowadzi 

regularnych zajęć ani spotkań w innej formie niż wymienione w programie. 

2. Sekcja (ani AZS SGH i SGH) nie jest organizatorem turystyki w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 187 ze 

zm.). Wycieczki odbywają się na zasadzie samoorganizacji uczestników. W szczególności, 

dojazd do miejsca wycieczki i powrót z niego leży w gestii każdego uczestnika. AZS SGH 

jedynie patronuje wycieczkom poprzez udział w nich pracownika SGH. 

3. Wszelkie koszty udziału w wycieczkach, w tym koszty odpowiedniego wyposażenia się, 

transportu, wyżywienia, zakwaterowania i ubezpieczenia, ponoszą ich uczestnicy. 

4. Uczestnicy biorą udział w wycieczkach na własną odpowiedzialność. 

5. Istnieje możliwość zaliczenia udziału w wycieczkach na poczet zajęć wychowania 

fizycznego (WF) ujętych w programie studiów w SGH. Warunkiem zaliczenia jest 

potwierdzenie udziału studenta w wycieczce przez pracownika SGH będącego jej 

uczestnikiem. Ocena zależy od liczby punktów, jakie student otrzymał za udział 

w wycieczce. Punktację i skalę ocen przedstawiają poniższe tabele. Liczbę punktów za 

udział w wycieczce ustala pracownik SGH na podstawie odczytu z urządzenia 

pomiarowego. 

 

typ wycieczki 
liczba punktów przyznawanych za przebycie 

1 km 100 m przewyższenia 1 mili morskiej 

piesza 1 1 - 

rowerowa 0,2 1,5 - 

narciarska 0,75 1 - 

kajakowa 1,25 - - 

rejs żeglarski - - 0,25 

 

l. pkt ocena 

41-45 3,0 

46-50 3,5 

51-55 4,0 

56-60 4,5 

pow. 60 5,0 

 

6. Podane w programie wymiary (odległość, wysokość, czas trwania i liczba punktów) są 

orientacyjne. W szczególności, czas trwania wycieczki jest uzależniony od warunków 

pogodowych i terenowych, i może ulec zmianie. 

7. Określona w pkt 5 liczba punktów może zostać podwyższona przez zastosowanie mnożnika 

w wysokości nie większej niż 2, jeżeli wycieczka odbywała się w warunkach trudnych (np. 

przy bardzo silnym wietrze, w zamieci śnieżnej lub głębokim śniegu). Mnożnik stosuje się 

w takim wypadku w proporcji do odległości i przewyższenia przebytych w warunkach 

trudnych. Wysokość mnożnika określa uczestniczący w wycieczce pracownik SGH na 

podstawie własnej oceny stopnia trudności tych warunków.  

8. Wycieczki mogą nie dojść do skutku w razie niesprzyjających prognoz, zaś zaplanowane 

trasy mogą ulec zmianie na skutek nagłego zakłócenia warunków pogodowych i terenowych 

lub zaistnienia innych nieprzewidzianych okoliczności (np. burzy z wyładowaniami 

atmosferycznymi lub kontuzji uczestnika). 



9. Zgłoszenia i dodatkowe informacje: kwalcz1@sgh.waw.pl. 


