
 
             Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2020 

Dyrektora Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury 

z dnia 10 czerwca 2020r.  

Regulamin Uczestnictwa w Zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 

Nadarzyńskim Ośrodku Kultury  

obowiązujący w okresie  lipiec- wrzesień 2020 r. 
1. Organizatorem Uniwersytetu III Wieku jest Nadarzyński Ośrodek Kultury. 

2. Siedzibą UTW w Nadarzynie jest Nadarzyński Ośrodek Kultury, Plac Poniatowskiego 42, 05-830 

Nadarzyn, tel. 22 729 89 15, poczta mailowa: katarzyna.akram-nok@o2.pl, anna.balsam@nok.pl 

www.nok.pl. 

3. Koordynującymi działalność UTW i udzielającymi wszelkich informacji są:   

Katarzyna Akram, e-mail:katarzyna.akram-nok@o2.pl; tel. 22 729 89 15 

Anna Balsam e-mail: anna.balsam@nok.pl; tel. 22 729 89 15 
4. Ze względu na rygory epidemiczne i wynikającą z nich konieczność limitowania liczby 

uczestników – zajęcia skierowane są wyłącznie do studentów, którzy uczęszczali na zajęcia UTW 

w sezonie 2019/2020 

5. By korzystać z oferty zajęć UTW w okresie lipiec-wrzesień należy:  

    a) podpisać umowę o uczestnictwo, będącą Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu, 

co jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, 

     b) regularnie uiszczać opłaty za zajęcia – 10.zł/miesięcznie za każdy rodzaj zajęć, od lipca 

do września, do 10 dnia każdego miesiąca w kasie NOK, bądź przelewem na nr konta 73 8002 0004 

0050 1871 2030 0001, przy czym stawka 10 zł za każde zajęcia obowiązuje wyłącznie mieszkańców 

gminy Nadarzyn, 

6. Koszt dla osób spoza terenu gminy Nadarzyn wynosi 20 zł/miesięcznie za każdy rodzaj zajęć.  

7. Zwolniona z opłaty może zostać osoba będąca pod opieką GOPS w Nadarzynie, po 

uprzednim złożeniu podania do Dyrekcji NOK oraz stosownego zaświadczenia z GOPS w 

Nadarzynie.  

8. Student zalegający z opłatami powyżej jednego miesiąca zostaje skreślony z listy studentów 

UTW. 

9. Student, który ureguluje zaległe składki może ponownie ubiegać się o przyjęcie w poczet 

studentów UTW. 

10. Opłata miesięczna jest stała, niepodzielna, bezzwrotna, niezależna od liczby 

poszczególnych zajęć w miesiącu, w których student wyraził chęć udziału poprzez 

podpisanie umowy.  
11. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z tygodniowym  grafikiem zajęć danej grupy do której 

Student został przypisany. Każdy student zostanie poinformowany o tygodniowym planie 

zajęć. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć oraz do odwołania 

zaplanowanych zajęć. 

13. Studenci UTW są zobowiązani do: 

1) stosowania się do postanowień Regulaminu; 

2) stosowania się do „Procedur funkcjonowania Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury w trakcie 

epidemii COVID-19” (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2020 dyrektora NOK z dnia 8 

czerwca 2020 r. – zamieszczony na tablicy ogłoszeń NOK, oraz dostępny na stronie 

internetowej www.nok.pl 

         3)   systematycznego uczestnictwa w zadeklarowanych przez siebie zajęciach; 

         4)   regularnego opłacania zajęć; 

         5) w przypadku rezygnacji  z uczestnictwa w wybranych przez siebie zajęciach złożenia na 

piśmie stosownego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do umowy; 
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6) w przypadku niepoinformowania o rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach UTW student 

obowiązany będzie do uiszczenia opłaty za zajęcia. 

14. Student, który opuści zajęcia powyżej 4 razy z rzędu, bez usprawiedliwienia tego faktu – 

mailowo, telefonicznie, bądź osobiście zostaje skreślony z listy studentów UTW. 

15. Organizator zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy zajęciowej jeśli liczba osób będzie 

mniejsza niż 5.  

16. Student jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania na piśmie o  rezygnacji z udziału 

w zajęciach. 

17. Studentów zobowiązuje się do śledzenia aktualności związanych z działalnością UTW na stronie 

www.nok.pl zakładka UTW oraz na tablicy ogłoszeń UTW w siedzibie NOK. 

18. Podpisanie umowy przez studenta oznacza potwierdzenie znajomości treści niniejszego 

regulaminu oraz jego pełną akceptację. 

 

19. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian regulaminu, oraz harmonogramu zajęć o 

czym studenci zostaną poinformowani poprzez stosowne ogłoszenia na tablicy UTW w NOK 

oraz na stronie internetowej www.nok.pl w zakładka UTW. 

 

20. Liczba miejsc na zajęcia jest ograniczona i wynika z  „Procedur funkcjonowania 

Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury w trakcie epidemii COVID-19” (stanowiącej załącznik 

nr 1 do Zarządzenia nr 15/2020 dyrektora NOK z dnia 8 czerwca 2020r. 

 

21. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Nadarzyński Ośrodek Kultury z 

siedzibą w Nadarzynie pl. Poniatowskiego 42, tel./fax: (0-22) 729–89-15, e-mail: nok@nok.pl 

Dane Kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: Wiesław Sobczyński, 

wieslaw.sobczynski@wp.pl 

 

22. Administrator danych zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań by wrażliwe dane osobowe 

były przechowywane w sposób należycie zabezpieczony. Administrator danych udostępnił 

klauzulę informacyjną. 
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Załącznik nr 1 

 do Regulaminu Uczestnictwa w Zajęciach  

Uniwersytetu Trzeciego Wieku  

w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury 

 obowiązującego w okresie  lipiec- wrzesień 2020 r. 

 

UMOWA 

O UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU  

W OKRESIE LIPIEC - WRZESIEŃ 2020 R. 

 

 Umowa zawarta w dniu …………………..między Nadarzyńskim Ośrodkiem Kultury z 

siedzibą w Nadarzynie Pl. Poniatowskiego 42 zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury 

Gminy Nadarzyn pod nr 2 NIP: 534-208-92-24 reprezentowanym przez dyrektor Kamilę 

Michalską zwanym dalej NOK a 

Panią/Panem 

............................................................................................................................................. . 

zamieszkałą/-ym  w............................................................................................................... 

 ul. ....................................................................................................................................... . 

nr PESEL.................................., zwanego dalej Uczestnikiem zajęć UTW. 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
l. Przedmiotem umowy jest określenie warunków uczestnictwa w zajęciach UTW 

prowadzonych przez NOK. 

2. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. do 30 września 2020. 

3.Zajęcia prowadzone będą zgodnie z tygodniowym  grafikiem zajęć danej grupy do której 

Uczestnik został przypisany. 

§ 2 

ZOBOWIĄZANIA STRON  
1. NOK zobowiązuje się do zapewnienia: 

a) wykwalifikowanej kadry instruktorskiej, 

b) sal i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego prowadzenia zajęć, 

2. Uczestnik zobowiązuje się do uczestniczenia w zajęciach. 

3. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Uczestnictwa w Zajęciach 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury obowiązującym w okresie  

lipiec- wrzesień 2020 r. 

(stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2020 Dyrektora NOK z dnia 10 czerwca 2020 

r.) 

4. Uczestnik zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyraża zgodę na przetwarzanie danych Uczestnika zajęć dla 

potrzeb rekrutacji, celów statutowych, archiwalnych i statystycznych NOK oraz kontaktu z 

Uczestnikiem. 

5. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO) Uczestnik 

☐ wyraża zgodę ☐ nie wyraża zgody 

na filmowanie/fotografowanie Uczestnika oraz wykorzystywanie wizerunku Uczestnika przez 

NOK w związku z zajęciami w celach promocyjnych NOK na czas nieokreślony. 



6. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO) Uczestnik 

☐ wyraża zgodę ☐ nie wyraża zgody 

na umieszczenie imienia i nazwiska Uczestnika pod pracami przez niego wykonanymi podczas 

zajęć. 

właściwe ☑ 

§3 

OPŁATY 
1. Zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku są płatne, zgodnie z zarządzeniem nr 17/2020 

Dyrektora Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury  z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za zajęcia  NOK. 

2.Uczestnik uiszcza opłatę za zajęcia w miesiącach lipiec– wrzesień 2020.    

3. Opłata za miesiąc zajęć w NOK wynosi…………………zł brutto 

(słownie:………………………) 

4. Nieobecności Uczestnika w zajęciach nie znoszą ani nie zmniejszają opłat za zajęcia. 

5. Opłaty należy wnosić do 10-tego dnia każdego miesiąca. 

6. Opłatę należy wnosić przelewem na rachunek bankowy: 

Konto Bank Spółdzielczy w Piasecznie 

73 8002 0004 0050 1871 2030 0001 

(W tytule wpłaty należy wpisać następujące dane: IMIĘ i NAZWISKO UCZESTNIKA, 

MIESIĄC za który dokonywany jest przelew oraz NAZWĘ ZAJĘĆ) lub w kasie NOK. 

7. W przypadku braku wpłaty za dany miesiąc w wymaganym terminie uczestnik nie będzie 

mógł brać udziału w zajęciach do momentu uregulowania należności. 

8. W przypadku nieterminowych wpłat uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników 

zajęć UTW, a NOK może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. 

9. NOK ma prawo do natychmiastowego przyjęcia nowego uczestnika na zwolnione miejsce 

oraz odmowy ponownego przyjęcia uczestnika na zajęcia. 

10.W przypadku nieterminowych opłat NOK ma prawo do naliczania odsetek karnych za 

zwłokę w wysokości odsetek maksymalnych (stanowią one czterokrotność kredytu 

lombardowego – Kodeks Cywilny) i/lub może zgłosić dłużnika do Krajowego Rejestru 

Długów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

11. Przy naliczaniu odsetek strony umowy przyjmują miesiąc jako 30 dni, a rok jako 365 dni. 

12. Przerwa w realizacji przedmiotu umowy, bez jej uprzedniego pisemnego wypowiedzenia 

przez Uczestnika, nie zwalnia Uczestnika od obowiązku opłat do końca okresu przewidzianego 

w § 1 umowy. 

§4 

ROZWIĄZANIE UMOWY 
l. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron od 1-go dnia następnego miesiąca, po 

jego złożeniu. Rozwiązanie umowy wymaga zachowania formy pisemnej (Załącznik nr 1 do 

umowy). 

2. W przypadku rozwiązania umowy przez Uczestnika lub przez NOK z winy Uczestnika, 

Uczestnik zobowiązany jest uiścić opłaty za okres do dnia rozwiązania umowy. NOK nie 

zwraca opłat wniesionych do końca trwania okresu wypowiedzenia lub w przypadku skreślenia 

z listy uczestników. 

3. NOK ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku: 



- naruszenia postanowień Regulamin Uczestnictwa w Zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 

Nadarzyńskim Ośrodku Kultury obowiązującego w okresie  lipiec- wrzesień 2020 r.(załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 18/2020 Dyrektora NOK z dnia 10 czerwca 2020 r.; 

- naruszenia postanowień Procedur funkcjonowania Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury w 

trakcie trwania epidemii COVID-19 (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2020 Dyrektora NOK 

z dnia 8 czerwca 2020 r., 

- nieterminowego uiszczenia opłat, 

- zachowania Uczestnika uniemożliwiającego pracę instruktorom lub stwarzającego zagrożenie 

zdrowia innych Uczestników zajęć, 

- rozwiązania grupy do której uczęszczał Uczestnik. 

4. Strony zobowiązują się rozpatrywać wszystkie sprawy polubownie. W razie braku 

polubownego rozpatrzenia sprawy właściwym do jej rozwiązania będzie Sąd właściwy według 

właściwości miejscowej wynikającej z Kodeksu Cywilnego. 

 

§5 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Nadarzyński Ośrodek Kultury z 

siedzibą w Nadarzynie Pl. Poniatowskiego 42, tel./fax: (0-22) 729–89-15, e-mail: nok@nok.pl 

Dane Kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: Wiesław Sobczyński 

wieslaw.sobczynski@wp.pl 

 

2. Administrator danych zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań by wrażliwe dane osobowe 

były przechowywane w sposób należycie zabezpieczony. Administrator danych udostępnił 

klauzulę informacyjną. 

3. Na dane osobowe o których mowa w ust. 1 powyżej mogą składać się: 

 imię/imiona i nazwisko Uczestnika, 

 data urodzenia Uczestnika, 

 miejsce zamieszkania Uczestnika, 

 numer PESEL Uczestnika, 

 numer telefonu kontaktowego Uczestnika. 

§6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

 

 

..........................                                                                   ..........................................................         

Uczestnik                                                      (NOK osoba upoważniona)  
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DANE UCZESTNIKA: 

 

 

Imię/Imiona: 

……………………………………………………………………………………………… 

Nazwisko: 

……………………………………………………………………………………………... 

Data urodzenia: 

…………………………………………………………………………………………….. 

Miejsce zamieszkania: 

……………….…………………………………………………………………………….   

Telefon kontaktowy: 

………………….………………………………………………………………………… 

Email: ………………….……………………………………………………………..…. 

 

Numer telefonu do bliskiej osoby na wypadek zdarzeń losowych: 

………………………………………………………………… 

 

Wybrane przez uczestnika zajęcia: 

 

- malarstwo          ☐ poziom podstawowy, zaawansowany (podkreślić)                                                                                 

- gimnastyka        ☐                

- zumba        ☐       

                    

- Tai chi                 ☐  poziom podstawowy, zaawansowany (podkreślić)    

 

      

 

                                                        …………………………….. ……………………………… 

                                                                     Miejscowość, data, podpis Uczestnika 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Umowy o uczestnictwo 

w zajęciach UTW  

Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury  

w okresie lipiec - wrzesień 2020 r. 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY O UCZESTNICTWO W 

ZAJĘCIACH UTW NADARZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY  W OKRESIE 

LIPIEC- WRZESIEŃ 2020. 
 

  

Ja niżej podpisany ……………………………………………………………………… 

                                                                          (imię i nazwisko uczestnika) 

oświadczam, że z dniem …………………odstępuję od umowy zawartej z Nadarzyńskim 

Ośrodkiem Kultury o uczestnictwo w zajęciach UTW i tym samym rezygnuję z dalszego 

uczestnictwa w zajęciach 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

(nazwa zajęć) 

 

Rozliczenie kosztów zajęć następuje zgodnie z zaakceptowanymi przez strony warunkami 

zawartymi w umowie. 

 

  

  

 

 

 

 ………………………………………………… 

(data podpis uczestnika) 

 

 

 

 

 

 

 

 


