Regulamin
Wadowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
działającego przy
Wadowickim Centrum Kultury
Uniwersytet funkcjonuje w strukturach Wadowickiego Centrum Kultury.
Działania WUTW skierowane są do osób w wieku emerytalnym, aktywnych
i nieaktywnych zawodowo w wieku 55+.
I.

PODSTAWY PRAWNE

WUTW w Wadowicach jest prowadzony na podstawie zarządzenia Dyrektora
Wadowickiego Centrum Kultury, realizując zadania w zakresie upowszechniania
edukacji kulturalnej.
II.

CELE I ZADANIA

1. Upowszechnianie wiedzy i kultury (również o charakterze lokalnym) oraz
edukacji kulturalnej.
2. Aktywizacja intelektualna, społeczna, fizyczna i psychiczna osób dorosłych,
szczególnie starszych i zagrożonych wykluczeniem.
3. Rozwijanie wiedzy, umiejętności i zainteresowań osób dorosłych.
4. Integrowanie środowiska lokalnego i międzypokoleniowego.
5. Angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz ich środowiska.
III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA
1. Organem prowadzącym Wadowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest
Wadowickie Centrum Kultury.
2. Za całokształt działań WUTW odpowiada powołany przez Dyrektora WCK
koordynator oraz skierowani do działań WUTW pracownicy WCK.
3. WUTW pozostaje pod merytorycznym patronatem Polskiej Akademii
Umiejętności z Krakowa i przekazuje jej semestralne sprawozdania
z działalności.
IV.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Słuchaczem WUTW może zostać osoba w wieku 55+ bez względu na
posiadane wykształcenie.
2. Słuchaczem może zostać osoba, która zadeklaruje gotowość do
systematycznego uczestnictwa w zajęciach programowych WUTW, wyrażająca
chęć zdobywania wiedzy, rozwijania swoich zainteresowań oraz współtworzenia
środowiska WUTW.
3. Płatności za zajęcia należy uiścić w sekretariacie WCK w ciągu trwania
miesiąca lub przelewem na numer konta: 29 1050 1445 1000 0023 5760
4020.
4. Słuchacz zobligowany jest do uiszczenia wpisowego, które obejmuje cały rok
akademicki 2016/17, w wysokości 15 zł.

5. Każdy student WUTW otrzymuje indeks, w którym zobligowany jest zbierać
i uzupełniać wpisy. Warunkiem zaliczenia semestru jest uczestnictwo
w wybranych (co najmniej jednych) zajęciach z oferty WUTW i w 50%
wykładach naukowych w semestrze.
6. W przypadku zalegania z płatnościami za zajęcia student może zostać
skreślony z listy studentów WUTW
V.

PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTÓW

1. Studenci WUTW mają prawo do:
a) poszanowania godności osobistej ze strony każdego członka społeczności
WUTW;
b) zdobywania wiedzy i rozwijania zaineteresowań poprzez uczestnictwo
w wybranych zajęciach programowych, zgodnie z przyjętymi zasadami, a także
korzystania z pomocy pracowników WCK oraz pomieszczeń wyznaczonych do
realizacji zajęć i spotkań;
c) inicjowania nowych form działalności twórczej i programowej;
d) posiadania imiennej legitymacji WUTW, upoważniającej do korzystania
z zajęć według określonych warunków oraz zniżek na wskazane przez
organizatora wydarzenia kulturalne (spektakle, seanse, itp.);
e) korzystania z przywilejów wynikających z ilości zebranych wpisów
w indeksie oraz z uczestnictwa w dodatkowych aktywnościach;
f) korzystania z niższych opłat za uczestnictwo w więcej niż jednych zajęć
płatnych z wyłączeniem zajęć języka angielskiego i języka niemieckiego.
2. Studenci WUTW mają obowiązek:
a) stosować się do regulaminu WUTW oraz postępować zgodnie z przyjętymi
zasadami współżycia społecznego;
b) uczestniczyć w zajęciach w których udział zadeklarowali, a o chęci
rezygnacji, informować sekretariat WCK z tygodniowym wyprzedzeniem przed
rozpoczęciem miesiąca;
c) szanować i dbać o mienie Wadowickiego Centrum Kultury;
d) dokonywać terminowo wpłat za wybrane, odpłatne zajęcia;
c) respektować ustalenia i decyzje Dyrektora WCK;
d) posiadać przy sobie legitymację WUTW w przypadku korzystania
z przysługujących słuchaczom WUTW zniżek;
e) okazywać legitymację na prośbę prowadzącego zajęcia;
f) wypełniać indeks i zbierać wpisy z poszczególnych zajęć, wykładów,
warsztatów.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Rok
akademicki
trwa
od
października
do
września
roku
następnego, a zajęcia i wykłady prowadzone są od października do maja roku
następnego.
2. Nabór na wszystkie zajęcia trwa od 4 lipca do wyczerpania miejsc.
O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do kwalifikowania studentów do
uczestnictwa w dodatkowych wydarzeniach, projektach kulturalnych bądź

innych zewnętrznych zaproszeniach, biorąc pod uwagę przede wszytskim udział
w zajęciach i wykładach (na podstawie liczby wpisów w indeksie) oraz
aktywność w działaniach WUTW.
4. W przypadku rezygnacji studentów z zajęć w trakcie semestru, opłaty za
zajęcia mogą ulec zmianie.
5. Do zniżki w opłatach za zajęcia sa uprawnieni studenci, którzy mają
pozytywnie rozliczone indeksy za semestr.
7. Nieobecności na zajęciach stałych nie zwalniają z opłat.

