
BIURO KLUBU UCZELNIANEGO AZS ZUT W SZCZECINIE 
 
PRZYJMUJE INTERESANTÓW OD DNIA 08.10.2018 r: 

WTORKI  i  ŚRODY  - w Studium WFiS  przy ul. Tenisowa 33, pok. 209 
w godz. 10.00 – 12.00 

PONIEDZIAŁKI  I  CZWARTKI –  w D.S. nr 5 przy Al. Piastów 24 (VI piętro) 
w godz. 14.30 – 17.30 /poniedziałek/ 

w godz. 14.00 – 16.00 /czwartek/      
                                                                                                         

Dyżur Prezesa KU AZS ZUT mgr Danuty MACIEJEWSKIEJ: 
CZWARTEK - w D.S. nr 5 przy Al. Piastów 24 (VI piętro) - po uzgodnieniu telefonicznym 

w godz. 15.00 – 16.00 
Uwaga! Dyżur Prezesa KU AZS ZUT nie dotyczy wyrabiania Leg. AZS                                                                                                                                

 
 

ZAPRASZAMY   



UWAGA!  Legitymacje AZS ISIC 
Zanim udasz się do Biura przeczytaj informacje na www.azs.zut.edu.pl 

 Wypełnij ankietę i wydrukuj  (przy wyrobieniu nowej legitymacji bądź jej przedłużeniu) 

 Udaj się do swojego Trenera w celu potwierdzenia przynależności do sekcji. 

W bieżącym roku akademickim 2018/19 wysokość opłacanej rocznej składki przy 
podstawowej kwocie ubezpieczenia tj. 6 500 zł. wynosi:  
- 70 zł  (obowiązuje bezwzględne posiadanie potwierdzenia przynależności do sekcji                           
od Trenera) 
- 120 zł dla tzw. sympatyków (wszyscy spoza sekcji KU AZS ZUT oraz chcących korzystać                       
z siłowni ZUT  przy ul. Tenisowej 33) 
W przypadku wyboru ubezpieczenia na kwotę 25 000 zł/65 000 zł składka członkowska 
wynosi: 
 - 105 zł/725 zł  (obowiązuje bezwzględne posiadanie potwierdzenia przynależności do sekcji                         
od Trenera) 
- 155 zł/ 775 zł dla sympatyków (wszyscy spoza sekcji KU AZS ZUT oraz chcących korzystać                    
z siłowni ZUT  przy ul. Tenisowej 33) 
- duplikat legitymacji  - 6,00 zł 

W bieżącym roku akademickim każdy członek naszego Klubu przy opłacaniu składki 
otrzyma koszulkę KU AZS. 



UWAGA! 

 

Studenci udający się do Biura KU AZS ZUT w celu 

potwierdzenia osiągnięć sportowych do stypendium                         

za miniony rok akademicki winni posiadać  aktualną 

legitymację  AZS  na r. a. 2017/18 (można na miejscu przed 

potwierdzeniem osiągnięć sportowych ją uaktualnić) 

 Ubiegający się o przyznanie stypendium mają 
pierwszeństwo w kolejce do Biura  

(z uwagi na krótki czas składania wniosków) 
            

                                                                                                  


