
PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY UTW W KAŹMIERZU

1. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kaźmierzu ( dalej UTW ) , w którym zajęcia  dydaktyczne i 
inne imprezy przeznaczone są dla słuchaczy UTW, jak również dla seniorów oraz w 
połączeniu z jednostkami Samorządowymi.

2. Wszyscy słuchacze UTW mają takie same prawa i obowiązki, które określone są                         
w Regulaminie UTW.

3. Słuchacz uczestniczy w wykładach, wybranych zajęciach, w organizacji imprez cyklicznych        
i okolicznościowych.

4. Słuchacz traktuje wszystkich współczłonków UTW życzliwie i z szacunkiem oraz wnosi swój 
wkład w miłą, pełną serdeczności i akceptacji atmosferę.

5. Zapisując się na nowy rok akademicki słuchacz wnosi opłatę za każdy semestr oraz 
odpowiednią opłatę za uczestnictwo w poszczególnych sekcjach w semestrze.                         
Nowi słuchacze wnoszą ponadto jednorazową opłatę wpisową.

6. Opłatę składki za udział w semestrze zimowym słuchacz musi uiścić do 15 listopada br.             
a za udział w semestrze letnim do końca marca br.

7. Słuchacz, który nie uiści opłaty semestralnej za dwa kolejne semestry zostaje skreślony przez 
Zarząd z listy słuchaczy UTW, po wcześniejszym wyjaśnieniu.

8. Słuchacz zgodnie z Regulaminem ma prawo do:  czynnego wyboru, po okresie kadencji, 
organów UTW; zgłaszania wniosków dotyczących działalności UTW; organizowania 
działalności twórczej i klubowej oraz krajoznawczo – turystycznej zgodnie z celami UTW.

9. Każdy słuchacz może studiować dowolną liczbę semestrów.
10. Nieobecność dłuższa niż miesiąc winna być zgłoszona w Biurze UTW.
11. Za zajęcia, które z różnych przyczyn nie odbyły się, słuchaczowi nie przysługuje zwrot 

pieniędzy, ponieważ wnoszona opłata nie pokrywa rzeczywistych kosztów uczestnictwa w 
zajęciach, a jedynie ich część. Działalność UTW jest dotowana przez Urząd Gminy w 
Kaźmierzu.

12. Słuchacz ma prawo wyboru zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
13. Zapisanie się do sekcji jest jednocześnie deklaracją uczestnictwa w zajęciach w całym roku 

akademickim.
14. Uczestnicy poszczególnych zajęć wybierają spośród siebie Starostę grupy, do którego należy 

przekazywanie wszelkich informacji pomiędzy Zarządem a uczestnikiem sekcji,  takich jak 
sprawdzenie listy obecności na zajęciach, sporządzenie nowej listy, kontaktowanie się              
z prowadzącym zajęcia, informowanie o zmianach miejsca i terminu zajęć.

15. Deklaracja słuchacza jest dokumentem, który upoważnia do uczestniczenia w zajęciach, 
wykładach.

16. Słuchacz na zajęcia nie wprowadza osób trzecich ( koleżanek, znajomych, krewnych ). 
Dotyczy to wszystkich zajęć za wyjątkiem wykładów, które są w formule otwartej, na które 
zapraszamy wszystkich chętnych.

17. Każdy słuchacz ma prawo do zgłoszenia skargi lub wniosku w sprawach związanych                  
z funkcjonowaniem UTW.

18. Zajęcia nie odbywają się w święta państwowe i kościelne, uznane jako dni wolne od pracy,     
a także w przerwach świątecznych: bożonarodzeniowej, wielkanocnej.

19. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony Uchwałą z dnia 17. 01.2017r.


