REGULAMIN UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W SŁOMNIKACH
I
Przepisy ogólne
§1
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Słomnikach, zwany dalej UTW, stanowi jednostkę działającą
w strukturze Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Słomnikach, zwanego dalej MGCK. Podstawowe
zasady funkcjonowania UTW reguluje Statut MGCK, natomiast szczegółowe zasady funkcjonowania
niniejszy Regulamin. UTW jest trwałym, dobrowolnym zrzeszeniem osób fizycznych, związanych na
czas nieokreślony w celu realizowania szeroko pojętej aktywności życiowej, kształcenia i rozwoju
kulturalnego osób dorosłych.
§2
Siedzibą UTW jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Słomnikach, ul. Wolności 4, 32-090 Słomniki.
UTW nie posiada osobowości prawnej i funkcjonuje w ramach struktury MGCK.
§3
Terenem działalności UTW jest gmina Słomniki, a także gminy przyległe do tego obszaru.
§4
UTW posiada własne logo, pieczęć, indeks i legitymację zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym
zakresie. Wzór logo oraz pieczęci zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Ponadto
UTW posiada własny hymn.
§5
UTW może nawiązywać współpracę z organizacjami o podobnych celach, istniejącymi w kraju i za
granicą w porozumieniu z dyrektorem MGCK.
§6
Miejsko-Gminne Centrum Kultury zapewnia UTW:
1.
2.
3.
4.
5.

Pomieszczenia wraz z wyposażeniem do prowadzenia zajęć
Obsługę techniczną
Opiekę merytoryczną instruktorów – animatorów kultury
Obsługę księgową
Obsługę administracyjną – koordynatora działań
II
Cele i formy działania oraz program UTW
§1

Celem działalności UTW jest:
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1. Aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób powyżej 50 roku życia
2. Upowszechnianie wiedzy zgodnie z ideą kształcenia się przez całe życie
3. Dążenie do zmiany stereotypów dotyczących miejsca i ról społecznych ludzi, zwłaszcza
starszych
4. Nauka aktywnego i zdrowego stylu życia, w tym spędzania wolnego czasu
5. Angażowanie słuchaczy do różnych form aktywności intelektualnej i fizycznej,
z zastosowaniem zdobyczy współczesnej nauki, odpowiednio do wieku, stopnia sprawności
i zainteresowań
6. Umacnianie więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych
7. Kształtowanie modelu aktywnego życia społecznego i kulturalnego oraz działania na rzecz
lokalnej wspólnoty
§2
JUTW realizuje swoje cele poprzez:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wykłady, seminaria, dyskusje, prelekcje prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin
Warsztaty artystyczne
Kursy i szkolenia
Wycieczki kulturalne i turystyczne
Zajęcia ruchowe i aktywność na świeżym powietrzu
Udział w spotkaniach, przeglądach i festiwalach osób starszych
Prezentacje własnej twórczości i dorobku słuchaczy
§3

Założenia programowe UTW:
WYKŁADY POPULARNONAUKOWE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Biologia i nauki medyczne
Historia regionu
Historia sztuki
Technika i wynalazki
Geografia i podróże
Literatura

EDUKACJA PROZDROWOTNA
1.
2.
3.
4.
5.

Wykłady: higiena i zdrowy tryb życia, problemy wieku starszego, dietetyka
Gimnastyka seniora/nordic walking
Wycieczki piesze i rowerowe, gimnastyka na świeżym powietrzu
Basen i gimnastyka w wodzie
Zajęcia taneczne

EDUKACJA KULTURALNA
1. Wyjazdy do teatru, opery, operetki, filharmonii
2. Zwiedzanie wystaw, muzeów, zabytków architektury; warsztaty
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3. Klub filmowy
EDUKACJA OBYWATELSKA
1.
2.
3.
4.
5.

Obywatel w sieci
Obywatel w urzędzie
Obywatel w banku
Prawa obywatelskie
Inicjatywy obywatelskie, stowarzyszenia, fundusze, granty

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
1.
2.
3.
4.

Zespół teatralny
Zespół wokalny/chór
Rękodzieło artystyczne
Szkoła rysunku i malarstwa

KURSY I SZKOLENIA
1. Komputer, laptop, tablet, telefon komórkowy, smatfon, iPhon, iPad
2. Język angielski
3. Kursy kulinarne
REKREACJA I WYPOCZYNEK
1.
2.
3.
4.

Gry planszowe i karciane
Wieczorki taneczne
Wycieczki turystyczne
Rekreacyjne zajęcia sportowe na świeżym powietrzu
III
Warunki przyjęcia w poczet Słuchaczek i Słuchaczy UTW
§1

1. Słuchaczką/Słuchaczem UTW może być każda osoba w wieku 50 lat i powyżej, bez względy na
wykształcenie, która:
a. Pragnie rozwijać swoje zainteresowania, talenty i pasje w zgodzie z ideą UTW
b. Chce swoim zaangażowaniem społecznym realizować cele UTW
c. Złoży pisemną deklarację przystąpienia do UTW, stanowiącą Załącznik nr 2 do
niniejszego regulaminu oraz zaakceptuje niniejszy regulamin
d. Będzie opłacać roczną składkę członkowską UTW
2. Decyzję o przyjęciu w poczet Słuchaczek/Słuchaczy UTW podejmuje dyrektor Centrum
Kultury w Słomnikach
3. Słuchaczka/Słuchacz może zrezygnować z członkostwa UTW po złożeniu pisemnej deklaracji
4. Nie ustala się maksymalnej liczby Słuchaczek i Słuchaczy UTW
IV
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Struktura organizacyjna UTW
§1
Organem prowadzącym Uniwersytet Trzeciego Wieku w Słomnikach jest Miejsko-Gminne Centrum
Kultury w Słomnikach. Partnerem Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest Towarzystwo KulturalnoSportowe w Słomnikach.
§2
Nadzór na UTW sprawuje dyrektor Centrum Kultury w Słomnikach.
§3
Za całokształt działań odpowiedzialny jest wyznaczony pracownik Centrum Kultury, zwany dalej
koordynatorem.
§4
Organem doradczym dyrektora MGCK jest Zgromadzenie Ogólne Słuchaczek i Słuchaczy UTW oraz
Rada Słuchaczek i Słuchaczy UTW.
V
Słuchaczki i Słuchacze UTW i ich reprezentacja
§1
Wszystkie Słuchaczki oraz Słuchacze UTW stanowią skład Ogólnego Zgromadzenia Słuchaczek
i Słuchaczy.
1. Ogólne Zgromadzenie Słuchaczek i Słuchaczy UTW może być zwyczajne i nadzwyczajne
2. Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Słuchaczek i Słuchaczy zwołuje Rada Słuchaczek i Słuchaczy.
O jego porządku i terminie Rada powiadamia na co najmniej 14 dni przed w formie
zwyczajowo przyjętej w UTW
3. Nadzwyczajne Ogólne Zgromadzenie Słuchaczek i Słuchaczy zwołuje dyrektor Centrum
Kultury z własnej inicjatywy lub z inicjatywy Rady Słuchaczek i Słuchaczy
4. Do kompetencji Ogólnego Zgromadzenia Słuchaczek i Słuchaczy UTW należy:
a. Proponowanie kierunków działalności UTW
b. Wybór członków Rady Słuchaczek i Słuchaczy
c. Występowanie z propozycją wysokości rocznych składek członkowskich
d. Podjęcie wniosku o rozwiązanie UTW
5. Obrady Ogólnego Zgromadzenia Słuchaczy i Słuchaczek UTW są protokołowane a protokół
podpisywany przez Przewodniczącego Rady Słuchaczek i Słuchaczy
§2
Rada Słuchaczek i Słuchaczy powoływana jest na Ogólnym Zgromadzeniu Słuchaczek i Słuchaczy
w obecności dyrektor Centrum Kultury lub osoby go reprezentującej.
1. Kadencja Rady trwa nie dłużej niż trzy lata
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2. Kandydatka/kandydat do Rady musi wyrazić chęć pracy w Radzie Słuchaczek i Słuchaczy UTW
3. Przy zgłaszaniu kandydatek/kandydatów przestrzega się zasady proporcjonalnej reprezentacji
płci w Radzie
4. Wybór członkiń/członków Rady odbywa się w głosowaniu tajnym podczas Ogólnego
Zgromadzenia Słuchaczek i Słuchaczy. Każdy posiada jeden głos
5. Rada Słuchaczek i Słuchaczy UTW liczy 5 osób, które spośród siebie wybierają:
a. Przewodniczącą/Przewodniczącego
b. Zastępczynię/Zastępcę
c. Sekretarkę/Sekretarza
d. Skarbniczkę/Skarbnika
e. Członkinię/Członka Rady
6. W przypadku ustąpienia Członkini/Członka Rady w czasie trwania kadencji, w celu
uzupełnienia składu, Rada może w terminie 14 dni wskazać na miejsce osoby ustępującej
nową osobę spośród Słuchaczek/Słuchaczy UTW. W przypadku kiedy Rada nie skorzysta
z tego prawa, uprawnienie do wskazania nowej osoby przechodzi na dyrektora Centrum
Kultury
7. Rada Słuchaczek i Słuchaczy reprezentuje interesy i opinie wszystkich Słuchaczek i Słuchaczy
UTW
8. Członkinie i Członkowie Rady pracują na rzecz UTW społecznie
9. Do zakresu działania Rady należy:
a. Zwoływanie Ogólnego Zgromadzenia Słuchaczek i Słuchaczy UTW i składanie
sprawozdań z działalności
b. Opiniowanie, ustalanie tematyki wykładów i seminariów
c. Pomoc w organizowaniu działalności edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej,
artystycznej zgodnie z celami UTW oraz potrzebami Słuchaczek i Słuchaczy
d. Kontakt i współpraca z dyrektorem MGCK oraz koordynatorem, władzami
samorządowymi, współpraca z innymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku w kraju
i za granicą, współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi
e. Reprezentowanie UTW na zewnątrz
f. Współpraca z dyrektorem MGCK przy ustalaniu budżetu UTW
VI
Prawa i obowiązki Słuchaczek i Słuchaczy UTW
§1
Słuchaczki i Słuchacze UTW mają prawo:
1. Uczestniczenia we wszystkich formach pracy i działalności UTW
2. Zdobywania wiedzy, rozwijania zainteresowań naukowych, kulturalnych, korzystania z zajęć
prozdrowotnych, rekreacyjnych, artystycznych odbywających się w ramach Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
3. Rzetelnej informacji o programie i harmonogramie zajęć UTW
4. Inicjowania nowych form działalności
5. Czynnego i biernego wyboru Rady Słuchaczek i Słuchaczy
6. Zgłaszania wniosków, uwag i opinii dotyczących działalności UTW
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7. Udziału w obradach Ogólnego Zgromadzenia Słuchaczek i Słuchaczy
§2
Słuchaczki i Słuchacze UTW mają obowiązek:
1. Aktywnie uczestniczyć w działalności UTW
2. Przestrzegać regulaminu, postanowień Rady Słuchaczek i Słuchaczy oraz zarządzeń dyrektora
MGCK
3. Szanować mienie MGCK oraz instytucji współpracujących
4. Terminowo opłacać składki
§3
1. Słuchacze i Słuchaczki otrzymują legitymację, której ważność jest warunkiem udziału
w ofercie programowej UTW.
2. Słuchacze i Słuchaczki otrzymują indeks UTW, w którym wpisuje się ich udział w wybranych
formach zajęć.
3. Słuchaczkom i Słuchaczom UTW nie przysługują uprawnienia wynikające z przepisów Ustawy
o Szkolnictwie Wyższym.
4. Słuchaczkom i Słuchaczkom przysługują zniżki w wybranych instytucjach kultury oraz
ośrodkach zdrowotnych w całej Polsce.
§4
Prawa Słuchaczki/Słuchacza UTW wygasają:
1. Z dniem podjęcia przez niego decyzji o rezygnacji z członkostwa, poświadczonej pisemną
deklaracją
2. W przypadku skreślenia z listy Słuchaczek/Słuchaczy przez dyrektora MGCK na wniosek Rady
Słuchaczek i Słuchaczy
3. Podstawą do wniosku o skreślenie z listy Słuchaczek i Słuchaczy UTW jest:
a. Nieprzestrzeganie zasad kulturalnego współżycia społecznego
b. Niewłaściwe zachowanie godzące w dobre imię UTW
c. Nieopłacenie w terminie składki rocznej
d. Śmierć Słuchaczki/Słuchacza
§5
Większość zajęć UTW odbywa się bez wnoszenia opłat. Są to:
1.
2.
3.
4.
5.

Wszystkie wykłady i seminaria popularno-naukowe
Wszystkie wykłady z zakresu edukacji obywatelskiej
Wszystkie wykłady z zakresu edukacji prozdrowotnej
Seanse i spotkania w Klubie Filmowym
Wybrane zajęcia artystyczne:
a. Zespół wokalny/chór
b. Zespół teatralny
c. Szkoła rysunku i malarstwa
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6. Wybrane zajęcia prozdrowotne:
a. Gimnastyka seniora/nordic walking
b. Wycieczki piesze i rowerowe, gimnastyka na świeżym powietrzu
7. Wybrane formy rekreacji i wypoczynku:
a. Gry planszowe i karciane
b. Rekreacyjne zajęcia sportowe na świeżym powietrzu
§6
W niektórych formach zajęć Słuchaczki i Słuchacze mogą uczestniczyć za niewielką miesięczną lub
jednorazową opłatą. Są to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Basen i gimnastyka w wodzie
Zajęcia taneczne
Wieczorki taneczne
Wyjazdy do teatru, opery, operetki, filharmonii
Zwiedzanie wystaw, muzeów, zabytków architektury; warsztaty
Rękodzieło artystyczne
Wszystkie kursy i szkolenia
§7

Ogólny plan zajęć oraz obsada kadrowa są prezentowane Słuchaczkom i Słuchaczom na uroczystej
inauguracji roku akademickiego. Szczegółowy harmonogram UTW jest opracowywany w formie
miesięcznego wykazu, dostępnego na tablicy ogłoszeń oraz w postaci ulotek, udostępniony na stronie
internetowej MGCK oraz na Fb. W taki sam sposób przekazywane będą wszelkie inne informacje dla
Słuchaczek i Słuchaczy.
§8
Słuchaczki i Słuchacze, którzy wyróżnili się w ciągu roku akademickiego otrzymują dyplomy.
VIII
Zasady finansowania
§1
Środki finansowe na działalność UTW w Słomnikach pochodzą z:
1. Budżetu MGCK w Słomnikach, który przydzielany jest w formie dotacji podmiotowej przez
Gminę Słomniki – Burmistrza Gminy Słomniki
2. Składek rocznych Słuchaczek i Słuchaczy
3. Dodatkowych opłat za wybrane zajęcia
4. Darowizn darczyńców i sponsoringu
5. Grantów pozyskanych przez MGCK i TKS z programów na działalność UTW

§2
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Nadzór nad gospodarką finansową UTW sprawuje dyrektor MGCK oraz główna księgowa MGCK.
§3
Przychody i koszty UTW są księgowane na wydzielonym koncie w planie kont MGCK.
§4
Środki zgromadzone ze składek członkowskich niewykorzystane w danym roku budżetowym
przechodzą do wykorzystania na rok następny. Niewykorzystane środki pochodzące z dotacji MGCK
przechodzą do wykorzystania w ramach działalności Centrum Kultury.
IX
Postanowienia końcowe
§1
1. Niniejszy regulamin został opracowany zgodnie z przepisami prawa oraz Statutem MGCK
w Słomnikach.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się inne powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 maja 2017r.
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