
    

 

WSPÓŁPRACA Z 4 SEASONS 

4 Seasons Łukasz Wójcik - firma - eventowo - szkoleniowa związana z branżą rekreacyjną i 

turystyczną od 2011 r. 

Misją firmy jest aktywizowanie ludzi. Realizuje ją poprzez organizację eventów, prowadzenie 

specjalistycznych, certyfikowanych kursów instruktorów nordic walking, szkoleń animatorów 

czasu wolnego, organizację warsztatów dla branży hotelarskiej, nauczycieli, pedagogów, 

trenerów, instruktorów sportu, studentów i absolwentów szkół średnich.  

Firma 4seasons tworzyła pomysły integracyjne i realizowała wydarzenia dla marek: Home.pl, 

Convergys, Epa Wind, Diesel Engine Service, BKF myjnie, Polpharma, Centrum Żeglarskie, 

Pomorski Uniwersytet Medyczny, Żegluga Szczecińska, Szczecińska Agencja Artystyczna i 

innych. 

Opracowany przez 4seasons program promujący miasto Szczecin na The Tall Ship Races, 

przyczynił się do zdobycia prestiżowej Friendship Trophy Award na The Tall Ship Races w latach 

2014, 2015, 2016 oraz corocznym międzynarodowym wyróżnianiem The Best Crew In The 

Parade w latach 2011 – 2019 żeglarskiej Reprezentacji Szczecina. 

 
SPECJALNOŚĆ: 

 animacja czasu wolnego, imprezy rekreacyjne 

 nordic walking 

 pedagogika cyrku 
FORMY DZIAŁAŃ: 

 tworzenie autorskich programów animacyjnych na zamówienie 

 organizacja imprez integracyjnych i rekreacyjnych 

 szkolenia animatorów czasu wolnego i instruktorów nordic walking 

 warsztaty 
 
Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego realizuje założenia współpracy 
z 4 seasons Łukasz Wójcik poprzez: 

 realizację wspólnych wydarzeń skierowanych do społeczności lokalnych miasta Szczecin 
i okolic, 

 konsultowanie programów kształcenia wybranych kierunków studiów realizowanych 
przez Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego, 



 konsultowanie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli akademickich prowadzących 
proces kształcenia studentów, 

 konsultowanie osiągania dodatkowych, poza programem studiów, kompetencji i 
kwalifikacji studentów, realizowanych poprzez dodatkowe kursy i szkolenia, 
organizowane przez podmioty zewnętrzne, 

 organizację praktyk zawodowych i staży dla studentów, 

 organizację wizyt studyjnych i warsztatów, zgodnych z efektami kształcenia zawartymi 
w sylabusach realizowanych przedmiotów, 

 konsultacje przy wyborze tematów prac dyplomowych i pomoc w realizacji badań, 

 propagowanie wspólnych działań korzystając z logotypów i nazw jednostek, 

 tworzenie programów promocyjnych dla Uniwersytetu i poszczególnych kierunków. 
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