
Regulamin 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Przemęcie

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Przemęcie zwany dalej UTW działa w strukturach Gminnego
Centrum Kultury  i  Biblioteki  w Przemęcie   i  jest  programem edukacyjno  –  kulturalnym
skierowanym  do  osób  w  wieku  dojrzałym,  zainteresowanych  możliwością  ustawicznego
kształcenia, rozwoju zainteresowań, aktywizacji społecznej.

I. CELE

1. Umożliwienie  mieszkańcom  w  dojrzałym  wieku  rozwoju  osobistego  w  różnych
dziedzinach wiedzy i życia.

2. Upowszechnianie różnych form inicjatyw edukacyjnych.
3. Aktywizacja intelektualna, społeczna i fizyczna osób w dojrzałym wieku.
4. Poszerzenie wiedzy i umiejętności słuchaczy.
5. Angażowanie słuchaczy do aktywności na rzecz otaczającego ich środowiska.
6. Podtrzymywanie  więzi  społecznych  i  komunikacji  międzyludzkiej  wśród  osób  w

wieku dojrzałym. 

II. PODSTAWY PRAWNE

1. Działalność  UTW  jest  integralnie  związana  z  działalnością  Gminnego  Centrum
Kultury i Biblioteki w Przemęcie i tym samym podlega Dyrektorowi.

2. UTW nie posiada osobowości prawnej.
3. Podstawowe zasady funkcjonowania UTW reguluje niniejszy Regulamin.
4. Siedzibą  UTW  jest  Gminne  Centrum  Kultury  i  Biblioteka  w  Przemęcie

ul. Jagiellońska 16,   64-234 Przemęt.
5. UTW może realizować zajęcia poza siedzibą Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki

w Przemęcie.

III. FINANSE, BAZA LOKALOWA, OBSŁUGA

1. UTW ma zapewnione: 
-  korzystanie  z  sali  Gminnego  Centrum  Kultury  i  Biblioteki  w  Przemęcie  do
prowadzenia zajęć,
- obsługę finansowo – księgową
- koordynatora, który zajmuje się organizacją i nadzorem pracy UTW.

2. Środki finansowe na działalność Uniwersytetu pochodzą:
- z budżetu Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie,



- opłat ponoszonych przez słuchaczy   w formie wpisowego, 
- opłaty semestralnej, 
- opłat za zajęcia dodatkowe i fakultatywne.

IV. RADA SŁUCHACZY

1. Rada Słuchaczy jest przedstawicielem słuchaczy UTW.
2. Rada Słuchaczy wybierana  jest  na  początku każdego roku akademickiego spośród

słuchaczy.
3. W skład Rady Słuchaczy wchodzi 5 osób, które na pierwszym posiedzeniu wybierają

spośród siebie przewodniczącego.
4. Rada Słuchaczy działa w oparciu o pracę społeczną swoich członków.
5. Do zadań Rady Słuchaczy należy:

- opiniowanie zajęć,
- inicjowanie zdarzeń kulturalnych i imprez okolicznościowych,
- zgłaszanie wniosków w sprawie doboru tematów prowadzonych zajęć.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Słuchaczem UTW  może zostać każda osoba w wieku dojrzałym, bez względu na
wiek i poziom wykształcenia.

2. Każdy ze słuchaczy może studiować dowolną liczbę semestrów.   
3. Zajęcia  odbywają  się  w  cyklach  rocznych,  zwanych  rokiem  akademickim  (od

października danego roku kalendarzowego do czerwca roku następnego).
4. Na listę Słuchaczy wpisanym zostaje się po wypełnieniu deklaracji uczestnictwa oraz

wniesieniu opłaty wpisowej.
5. Każdy słuchacz zobowiązany jest do zapłaty  opłaty semestralnej, która uprawnia do

udziału w wykładach UTW oraz opłat za wybrane  dodatkowe zajęcia.
6. Wysokość  i zasady wnoszenia opłat ustala Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i

Biblioteki w Przemęcie.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY

1.  Słuchacze mają prawo do:
 zdobywania  wiedzy,  rozwijania  własnych  zainteresowań  naukowych,

kulturalnych, artystycznych,
 wyrażania opinii o prowadzonych zajęciach dydaktycznych,
 posiadania indeksu, który ma charakter symboliczny;
 brania udziału w zajęciach, zgodnie z dokonaną płatnością.

2. Słuchacze są zobowiązani  do:
 systematycznego udziału w wybranych przez siebie zajęciach;
 przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu;
 stosowanie się do zasad bezpieczeństwa na terenie prowadzonych zajęć;
 dotrzymywanie terminu wnoszenia opłat.

3.  Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest utworzenie sekcji liczącej minimum 8 osób.


