
 

KARTA PRZEDMIOTU 

D4/6. Praktyka organizacji imprez sportowo- rekreacyjnych 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (D4/6) 

Nazwa przedmiotu (j. ang.):  

Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

Punkty ECTS: 2 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2021/22 

Semestr: 2,6 

Koordynator przedmiotu: Mgr Andrzej Zatorski 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Zapoznanie studentów ze specyfiką instytucji zajmujących się organizacją imprez sportowych i 

rekreacyjnych. 

Nabywanie praktycznych doświadczeń z organizacją imprez masowych rekreacyjno- sportowych , 

turniejów, meczów ligowych. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych 

form zajęć według planu 

studiów: 

st. stacjonarne sem.2-1 tydz. sem.4 -1 tydz. 

st. niestacjonarne sem.2.-1 tydz: sem.4-1tydz. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązanie 

z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji i 

oceny efektów 

uczenia się  

D4/5_W01 

 

 

1. Zna rodzaje zawodów 

sportowych i rekreacyjnych 

oraz wie jak opracować 

regulamin.  

K_W09 

 

 

Ćwiczenia 

praktyczne,  

 

 

Pozytywna opinia 

organizatorów 

imprez. 

D4/5_W02 

 

2. Zna zasady bezpieczeństwa i 

wymogi wobec organizatorów 

imprez. 

K_W10 

 

Ćw 

praktyczne, 

Konsultacje 

 

Pozytywna opinia 

koordynatora 

praktyki 

D4/5_U01 

 

3. Potrafi w grupie zaplanować 

zawody sportowo- rekreacyjne, 

K_U10 Zajęcia  

praktyczne, 

Zebrane materiały 

sprawozdawcze i 



opracować regulamin, umieścić 

informację w mediach 

społecznościowych, opracować 

komunikat po zawodach. 

konsultacje pozytywna opinia 

koordynatora 

praktyk 

P6U_K  

 

4. Propaguje postępowanie zgodnie 

z prawem zasadami fair-play, 

przepisami. 

 

K_K06 Zajęcia 

praktyczne 

 

Ocena 

koordynatora 

praktyk 

P6U_K 

 

5.Jest przygotowany do pracy z 

ludźmi w różnym wieku i pełni rolę 

animatora aktywności fizycznej w 

środowisku lokalnym 

 

K_K02 

 

Zajęcia 

praktyczne 

Opinia 

koordynatora 

praktyk 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba 

punktów ECTS: (A + B) 

2 stacjonarne niestacjonarne 

Sem.2 Sem. 

4 

Sem.2 Sem.4 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z 

podziałem na formy zajęć 

oraz liczba punktów 

ECTS uzyskanych w 

ramach tych zajęć: 

Ćwiczenia praktyczne 

konsultacje 

 

w sumie: 

ECTS 

10g. 

10g. 

 

20 g 

0,7 

10 g. 

10 g. 

 

20 g 

0,7 

10 g. 

10g. 

 

20 g 

0,7 

10g. 

10 g. 

 

20 g. 

0,7 

B. Formy aktywności 

studentaw ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin 

na każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

przygotowanie ogólne  

praca w bibliotece, 

 przygotowanie koncepcji imprezy 

sportowo- rekreacyjnej,  

pomoc w organizacji środowiskowej 

imprezy rekreacyjnej 

 

w sumie:   

ECTS 

5 g. 

2 g. 

 

 

 

3 g. 

 

10 g. 

0,3 

5 g. 

 

 

   5 g. 

 

 

 

10 g. 

0,3 

5 g. 

2 g. 

 

 

 

3g. 

 

10 g. 

0,3 

5 g. 

 

 

5 g. 

 

 

 

10 g. 

0,3 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących 

umiejętności praktyczne 

w ramach przedmiotu 

oraz związana z tym 

liczba punktów ECTS: 

Udział w ćwiczeniach 

konsultacje 

przygotowanie ogólne i praca w 

bibliotece 

przygotowanie koncepcji imprezy 

sportowo-rekreacyjnej i pomoc w 

organizacji imprezy środowiskowej 

 

w sumie: 

ECTS 

10 g 

10 g. 

7 g. 

 

 

3 g. 

 

30 g 

1 

 

10g 

10g 

5 g.  

 

 

5 g 

 

30 g. 

1 

15 g 

5 g. 

7 g 

 

 

3 g. 

 

30 g. 

1 

15 g. 

5 g. 

5 g 

 

 

5 g 

 

30 g 

1 

 

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie) 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form 

zajęć: 

1. Organizacja i założenia programowe  . 
2. Zasady i przepisy bezpieczeństwa podczas zawodów sportowych 
3. Przygotowanie regulaminu, ogłoszenia , plakatu, komunikatu i innych 

informacji o imprezie dla mediów 
4. Wybór grupy docelowej i selektywny przekaz informacji 
5.Praktyczny udział w organizacji , pomoc w sędziowaniu /wykonywanie 



prac porządkowych przed i po imprezie , inne funkcje. 
 

Metody i 

techniki 

kształcenia:  

metody praktyczne: ćwiczenia praktyczne, 

metody podające: opis i objaśnienie z podkreśleniem najczęściej 

popełnianych błędów,  

* Warunki i sposób 

zaliczenia 

poszczególnych form 

zajęć, w tym zasady 

zaliczeń 

poprawkowych, a 

także warunki 

dopuszczenia do 

egzaminu: 

Obowiązkowy, aktywny udział  w planowanych zajęciach. 
Zebranie materiałów sprawozdawczych,  

 

 

* Zasady udziału w 

poszczególnych 

zajęciach, ze 

wskazaniem, czy 

obecność studenta na 

zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązek aktywnego uczestnictwa studenta we wszystkich formach zajęć 

Sposób obliczania 

oceny końcowej: 
Ocena końcowa z przedmiotu (zarówno w semestrze 2 jak i 4), jest średnią 

arytmetyczną ocen wystawionych w oparciu o następujące kryteria: 
Frekwencja i aktywność na zajęciach: 50% 
Ocena zebranych materiałów sprawozdawczych 25% 
Subiektywna ocena koordynatora praktyk 25% 

* Sposób i tryb 

wyrównywania 

zaległości powstałych 

wskutek nieobecności 

studenta na zajęciach: 

Udział w konsultacjach  oraz pomoc w  organizacji imprez sportowo-

rekreacyjnych środowiskowych. 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, 

szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

 

Zalecana literatura: 

 

Literatura podstawowa: 
1.Organizacja imprez sportowych Warszawa PKMS 2004 
2.Regulaminy imprez polskich związków sportowych. 
3. Regulaminy sędziowskie polskich związków sportowych. 

Literatura uzupełniająca: 

1. Regulaminy imprez sportowo rekreacyjnych w mediach 

społecznościowych 
 

 


