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Letnia Szkoła Języka Angielskiego  
dla Studentów z Niepełnosprawnościami UAM 

Informacje ogólne 

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami 

UAM na kolejną edycję Letniej Szkoły Języka Angielskiego, którą 

organizujemy w Centralnym Ośrodku Sportu Akademickiego AZS 

w Gdańsku (zobacz ośrodek na stronie: http://www.hotelgalion.pl/) 

Zajęcia z języka angielskiego będą prowadzone przez doświadczonych 

nauczycieli akademickich  z Szkoły Językowej UAM.  W trakcie pobytu 

uczestnicy będą mogli żeglować na jachcie zatokowym typu Balt 23 Armor. 

Będziemy mogli korzystać z dostępnej w AZS odnowy biologicznej 

i nowoczesnej sali  wykładowej. Ośrodek AZS jest dostępny 

i przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. 

W trakcie wyjazdu zapewniamy: 

 zakwaterowanie (10 noclegów) w nowoczesnym Hotelu Galion 

 pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) 

 możliwość korzystania z sauny, jacuzzi i siłowni w ośrodku 

 udział w zindywidualizowanych zajęciach z języka angielskiego 

w małych grupach 

 możliwość żeglowania na zatoce Gdańskiej na jachtach Balt 23 Armor 

z wykwalifikowanymi sternikami – instruktorami z ośrodka 

 zajęcia przybliżające tematykę żeglarską 

 wycieczki po okolicznych atrakcjach, w tym rejs jachtem motorowym 

do Gdańska 

 ubezpieczenie NNW 

Opłata za udział nie obejmuje: 

 Kosztów dojazdu  

http://studenci.amu.edu.pl/studia/niepelnosprawni
http://www.hotelgalion.pl/
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Szczegółowe informacje 

Organizator: Biuro UAM ds. Studentów z Niepełnosprawnościami 

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UAM 

„Ad Astra” 

Miejsce:   AZS Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego 

ul. Stogi 20, 80-642 Gdańsk – Górki Zachodnie 

Planowany termin: od 4 do 14 sierpnia 2019 r. 

Liczba uczestników: 16 studentów  

Koszt dla studentów 

UAM: 

 

300 zł 

Zgłoszenia:  

 

Formularz: https://forms.gle/yJmCrUy9xB5HmsV46  

Jagoda Górecka  

Członkini Zarządu ZSN UAM „Ad Astra” 

e-mail: jaggor1@st.amu.edu.pl 

Kryterium przyjęć: liczyć się kolejność zgłoszeń. 

Termin zgłoszeń: 21 maja 2019 r. (termin ostateczny!) 

Termin wpłat:  7 czerwca 2019 r. (termin ostateczny!) 

Nr konta: zostanie wysłany e-mailem zgłoszonym osobom.  

W razie rezygnacji: kwota 300 zł nie będzie zwracana! 

Minimalna liczba 

osób: 

co najmniej 16 studentów. Jeśli grupa nie zbierze się 

do dnia 21 maja 2019 r. Letnia Szkoła Języka 

Angielskiego zostanie odwołana. 

 

 

 

 

http://studenci.amu.edu.pl/studia/niepelnosprawni
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Najczęściej zadawane pytania – dowiedz się dlaczego warto? 

Kto jest organizatorem Letniej Szkoły Języka Angielskiego dla 

Studentów z niepełnosprawnościami UAM? 

LSJA organizuje Biuro UAM ds. Studentów z Niepełnosprawnościami, które 

jest jednostką ogólnouczelnianą. W organizacji pomagają nam studenci ze 

Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych UAM „Ad Astra”. 

Dlaczego właśnie w Gdańsku? 

Ponieważ Hotel Galion AZS-u jest całkowicie dostępny i przystosowany dla 

osób z niepełnosprawnościami i oferuje wysoki standard. Zobacz na stronie 

http://www.hotelgalion.pl/.  

Dlaczego w tym terminie? 

Gdański AZS jest bardzo oblegany – 4-14 sierpnia to jedyny termin jaki jest 

dostępny w sezonie letnim. Nie powinien też przeszkadzać studentom 

w razie sesji poprawkowej   

Czy obóz naprawdę kosztuje tylko 300 zł?!  

Tak, obóz dla studentów z niepełnosprawnościami UAM kosztuje tylko 

300 zł. Nie ma żadnych dodatkowych ukrytych kosztów. Cena jest tak 

niska ponieważ LSJA jest co roku dofinansowana z budżetu Uniwersytetu. 

Jak tam dojechać? 

Dojazd jest bardzo prosty. Sprawdź na https://trojmiasto.jakdojade.pl/. 

Z Dworca Głównego w Gdańsku jeździ tam bezpośredni autobus 111. 

Studenci z „Ad Astry” mogą pomóc Ci dotrzeć na miejsce. 

Na jakim poziomie trzeba znać język angielski żeby wyżąć udział? 

Nie ma znaczenia – nie robimy testów kwalifikacyjnych! Praca odbywa się 

w małych grupach i jest bardzo zindywidualizowana. 

A co jeśli nie mam pojęcia o żeglarstwie? 

To świetnie się składa! Zajęcia żeglarskie są dostosowane zarówno do 

potrzeb osób, które nigdy wcześniej nie żeglowały, jak i dla bardziej 

zaawansowanych uczestników. W Gdańsku pływały z nami osoby ze 

WSZYSTKIMI rodzajami niepełnosprawności. Tak, poruszające się na 

wózkach i niewidome też  Nie ma ograniczeń pod tym względem.  

http://studenci.amu.edu.pl/studia/niepelnosprawni
http://www.hotelgalion.pl/
https://trojmiasto.jakdojade.pl/
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A jeśli mama chorobę morską?! 

Pływamy nie dłużej niż 2-3 godziny bez przerwy tylko przy dobrych 

warunkach pogodowych. W sierpniu przy brzegach Zatoki Gdańskiej pływa 

się jak po jeziorze, więc o chorobie morskiej mowy nie ma  

Co trzeba zabrać na wyjazd? 

 Ciepłe ubranie – sweter lub polar 

 Czapkę 

 Kurtkę przeciwdeszczową 

 Okulary przeciwsłoneczne 

 Krem z filtrem 

 Obuwie z miękka podeszwą (np. trampki)  

 Strój do fakultatywnych zajęć sportowych (jogi i innych) 

 Strój kąpielowy i klapki (na jacuzzi, do sauny lub nad morze!) 

 Notes lub zeszyt, coś do pisania – materiały do zajęć z j. angielskiego  

Więcej szczegółowych informacji otrzymasz po zgłoszeniu się na LSJA! 

Kto tam pojedzie? 

Studenci i doktoranci z różnymi niepełnosprawnościami – nie ma innego 

kryterium doboru niż kolejność zgłoszeń. 

Kto będzie prowadzić zajęcia? 

Zajęcia z języka angielskiego będą prowadzić lektorki ze Szkoły Językowej 

UAM: pani Anna Nabiałek i pani Izabela Komar-Szulczyńska. Nad kondycją 

fizyczną uczestników będzie czuwać pani Violetta Prusińska ze Szkoły 

Wychowania Fizycznego UAM. Na jachtach będziecie pływać z instruktorami 

z ośrodka. Nad całością organizacji będzie też czuwać pani Anna Rutz – 

Pełnomocniczka Rektora UAM ds. Studentów z niepełnosprawnościami. 

Jeśli mam więcej pytań…? 
 

Jagoda Górecka  

Członkini Zarządu ZSN „Ad Astra” 

e-mail: jaggor1@st.amu.edu.pl 
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Orientacyjny plan dnia podczas Letniej Szkoły Języka Angielskiego 
 

Godzina Grupa I Grupa II 

7:00 Pobudka 

7:10-7:40 Joga 

8:00 Śniadanie 

9:00-12:30 Język angielski 

9:00-10:45 pierwsza część 

osób wypływa na akwen wraz 
z instruktorem 

10:45-12:15 pozostała część 
grupy wypływa na akwen 

wraz z instruktorem 

13:00-14:30 Przerwa obiadowa 

14:30-16:15 Język angielski Język angielski 

16:15-18:00 Czas wolny 

18:00-19:00 Zajęcia rekreacyjne (siłownia, sauna i in.) 

19:15-20:00 Kolacja 

20:15-21:15 Zajęcia teoretyczne z żeglarstwa (dla chętnych) 

21:30-23:00 Czas wolny lub animacje wieczorne 

23:00-7:00 Cisza nocna 

* Przydział do grup odbywa się na podstawie znajomości języka 

angielskiego (grupy podstawowa i średniozaawansowana) 

** Zajęcia żeglarskie na akwenie wodnym odbywają się naprzemiennie: 

jednego dnia grupa I, kolejnego grupa II itd. 

*** Podany ramowy plan dnia jest orientacyjny – może ulec zmianom ze 

względów organizacyjnych. 
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Dodatkowe atrakcje, jakie mogą pojawić się w 

programie 

Rejs do historycznego śródmieścia Gdańska  

Wycieczka prowadzi do samego serca Gdańska, na 

Długie Pobrzeże. Niepowtarzalna okazja aby obejrzeć 

majestatyczną sylwetkę Żurawia, pomnik na 

Westerplatte, Twierdzę Wisłoujście, Port Gdańsk 

i historyczne tereny stoczniowe. 

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 

https://muzeum1939.pl/  

pl. Władysława Bartoszewskiego 1 

tel.: +48 58 323-75-20 

e-mail: sekretariat@muzeum1939.pl 

wtorek – niedziela w godzinach: 10:00-19:00 

W poniedziałki Muzeum jest 

nieczynne. 

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku 

http://www.ecs.gda.pl/bilety  

Godziny otwarcia (maj — wrzesień):  

poniedziałek – piątek | 10–19 

sobota – niedziela | 10–20 

bilet normalny / 20 zł 

bilet ulgowy / 15 zł 

bilet grupowy | nie mniej niż 11 osób 

bilet normalny / 18 zł 

bilet ulgowy / 12 zł 

Należy zgłosić wizytę nie później niż 

tydzień przed planowanym terminem 

przyjazdu!  

Rezerwacja online:  

ecs.gda.pl/Formularz  

Każda grupa musi mieć przewodnika. Opłata za przewodnika dla grup 

zorganizowanych do 30 osób: 150 zł 

 

  

http://studenci.amu.edu.pl/studia/niepelnosprawni
https://muzeum1939.pl/
https://muzeum1939.pl/kontakt/sekretariat@muzeum1939.pl
http://www.ecs.gda.pl/bilety
http://www.ecs.gda.pl/title,Formularz_rezerwacji,pid,1442.html
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Wycieczka Tramwajem Wodnym 

http://www.ztm.gda.pl/hmvc/index.php/test/wieceji/74  

Linie tramwaju wodnego są alternatywą dla 

komunikacji lądowej. Poza walorami komunikacyjnymi, 

tramwaj wodny jest niewątpliwie także atrakcją 

turystyczną w Gdańsku. Linie tramwaju wodnego 

obsługiwane są przez dwa statki pasażerskie Żeglugi 

Gdańskiej. Mają one możliwość jednorazowego 

przewozu 40 osób i 5 rowerów. Wszyscy 

pasażerowie mają zapewnione miejsca siedzące w zabudowanym 

i przeszklonym salonie w celu ochrony przed zimnem lub deszczem. 

  Rodzaj biletu 
Linia tramwaju wodnego 

F5 F6 

   Bilet normalny 10,00zł 10,00zł 

   Bilet ulgowy 5,00zł 5,00zł 

   Bilet na rower 5,00zł 5,00zł 

Uwaga! 

W cenie wyjazdu organizujemy wyłącznie rejs motorówką do histo-

rycznego śródmieścia Gdańska. Pozostałe wymienione atrakcje nie są 

uwzględnione w cenie wyjazdu – stanowią wyłącznie informację 

o możliwych atrakcjach turystycznych w rejonie. Mogą wiązać się 

z dodatkowymi kosztami dla uczestników. Ich organizacja zależy od chęci 

uczestników i możliwości czasowych podczas LSJA. 

 

Zapraszamy! 

 

Jagoda Górecka 

Członkini Zarządu ZSN „Ad Astra” 

e-mail: jaggor1@st.amu.edu.pl 

http://studenci.amu.edu.pl/studia/niepelnosprawni
http://www.ztm.gda.pl/hmvc/index.php/test/wieceji/74
mailto:jaggor1@st.amu.edu.pl

