
                                      Regulamin słuchacza 

                    Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Grębocicach. 

1. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grębocicach działa przy Gminnym Ośrodku Kultury 

i Bibliotece w Grębocicach.  

2. UTW jest powołany do aktywizacji osób starszych w zakresie edukacji, kultury, 

turystyki i ochrony zdrowia. 

3. Cele UTW realizowane są poprzez uczestnictwo słuchaczy w zajęciach otwartych,                  

a także w ramach sekcji i innych form działalności w danym roku akademickim. 

4. Bieżącą działalnością UTW kieruje Renata Przybylska  podległa Dyrektorowi 

Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Grębocicach. 

5. Słuchaczem UTW może zostać każda osoba zamieszkała na stałe na terenie gminy 

Grębocice, która ukończyła 50 rok życia, bez względu na poziom wykształcenia, 

wyrażająca chęć poszerzenia swojej wiedzy i podniesienia umiejętności poprzez 

aktywne spędzanie wolnego czasu. 

6. Kandydat na słuchacza UTW zobowiązany jest do złożenia wypełnionej Deklaracji 

Słuchacza UTW i zgody na publikację wizerunku. 

7. Zapisy słuchaczy potwierdzające ich udział w zajęciach w danym roku akademickim 

przeprowadza się podczas naboru. 

8. Deklaracja uczestnictwa w zajęciach UTW ważna jest na okres jednego roku 

akademickiego. 

9. Osoba składająca deklarację zgłoszeniową, zobowiązuje się do aktywnego  

uczestnictwa w szkoleniach oraz do nieprzerywania uczestnictwa, bez uzasadnionych 

powodów. 

10. Rok akademicki rozpoczyna się w październiku i trwa do maja. 

11. Słuchacze UTW  ponoszą koszty dojazdu na miejsce zajęć we własnym zakresie. 

12. Słuchacz UTW otrzymuje indeks i legitymację studencką. 

13. Słuchacz UTW może być skreślony z listy słuchaczy na swój pisemny wniosek,                  

w wyniku długotrwałej nieusprawiedliwionej nieobecności (trwającej ponad                        

3 miesiące) na zajęciach. 

14. Poza wykładami UTW oferuje się również słuchaczom zajęcia seminaryjne w ramach 

sekcji, dzięki którym słuchacze mają szansę pogłębiać swoją wiedzę dotyczącą 

interesujących ich zagadnień oraz wymiany poglądów na tematy z określonych 

dziedzin. 

15. Udział w większości zajęć jest bezpłatny. 

16. W przypadku wyjazdów/ wycieczek oraz  wybranych warsztatów słuchacz pokrywa 

część kosztów.  

17. W przypadku wyjazdów/ wycieczek w pierwszej kolejności zapisywane są osoby 

aktywnie uczęszczające na zajęcia.  

18. W przypadku wyjazdów/wycieczek każdy słuchacz zapisuje się indywidualne                      

( z wyjątkiem małżeństw). 
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