
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 26/2020

Dyrektora Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury

z dnia 9 września 2020r. 

Regulamin Uczestnictwa w Zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w
Nadarzyńskim Ośrodku Kultury 

obowiązujący w okresie  październik 2020 r.- czerwiec 2021 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. By korzystać z oferty zajęć UTW 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
października do czerwca, 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;
           c) przed rozpoczęciem pierwszych zajęć należy przedłożyć w sekretariacie NOK podpisaną
Umowę o uczestnictwo w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w okresie październik 2020-
czerwiec  2021 będącą  Załącznikiem  nr  1  do  niniejszego  Regulaminu,  co  jest  jednoznaczne  z
akceptacją niniejszego Regulaminu; 
          d) uiszczenie opłaty zgodnie z Zarządzeniem nr 25/2020 z dnia 9 września 2020 r. w
sprawie wprowadzenia  Regulaminu  opłat za zajęcia  organizowane przez Nadarzyński Ośrodek
Kultury w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w sezonie 2020/2021  przed  rozpoczęciem
pierwszych zajęć, oraz przez kolejne miesiące do 10 dnia każdego miesiąca;
         e) uregulowanie ewentualnych zaległości z roku poprzedniego.
5. Koszt dla osób spoza terenu gminy Nadarzyn wynosi 20 zł/miesięcznie za każdy rodzaj zajęć. 
6.  Zwolniona  z  opłaty  może  być  osoba  będąca  pod  opieką  GOPS  w  Nadarzynie,  po
uprzednim złożeniu podania do Dyrekcji NOK oraz stosownego zaświadczenia z GOPS w
Nadarzynie. 
7. Uczestnik zajęć UTW zalegający z opłatami powyżej jednego miesiąca zostaje skreślony z
listy uczestników.
8.  Uczestnik  zajęć  UTW,  który  ureguluje  zaległe  składki  może  ponownie  ubiegać  się  o
przyjęcie na zajęcia UTW.
9.  Opłata  miesięczna  jest  stała,  niepodzielna,  bezzwrotna,  niezależna  od  liczby
poszczególnych  zajęć  w  miesiącu,  w  których  student  wyraził  chęć  udziału  poprzez
podpisanie umowy. 
10. W  przypadku,  gdy  z  przyczyn  niezależnych  od  uczestników,  zajęcia  nie  odbędą  się
(nieobecność  instruktora,  odwołanie  zajęć  na  skutek  ustaleń  wewnętrznych  NOK  itp.),
odpłatność  za  dany  okres  podlega  ustaleniom  Dyrektora  NOK,  nie  dotyczy  to  przerw
świątecznych i tzw. długich weekendów w poniższych terminach:
23.12.2020 r.- 3.01.2021 r.
18.01.. – 31.01. 2021 r.
01.04. - 06.04.2021r. 
3.05. 2021 r. 
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3.06. - 4.06.2021 r.
11. Obecność uczestników zajęć sprawdzana jest przez instruktorów prowadzących zajęcia,
podczas każdego spotkania i odnotowywana w dzienniku zajęć.

12. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z tygodniowym  grafikiem zajęć danej grupy do której
Uczestnik  zajęć  UTW  został  przypisany.  Każdy  Uczestnik  zostanie  poinformowany  o
tygodniowym planie zajęć.
13.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmian  w  programie  zajęć  oraz  do  odwołania
zaplanowanych zajęć.
14. Uczestnicy zajęć 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 22/2020 dyrektora NOK z dnia 3
września 2020 r. – zamieszczony na tablicy ogłoszeń NOK, oraz dostępny na stronie
internetowej www.nok.pl

         3)   systematycznego uczestnictwa w zajęciach – zgodnie z deklaracją;
         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;

6) w przypadku nie poinformowania o rezygnacji  z uczestnictwa w zajęciach Uczestnik
zajęć UTW obowiązany będzie do uiszczenia opłaty za zajęcia;

7)  Uczestnik  zajęć  UTW  może  w  trakcie  trwania  roku  akademickiego  zgłosić  chęć
uczestnictwa  w zajęciach  nieobjętych  umową  na  podstawie  złożenia  na  piśmie oświadczenia
stanowiącego Załącznik nr 2 do umowy;

8) Uczestnik zajęć UTW może zostać dopisany do grupy zajęciowej wyłącznie w miarę
posiadania wolnych miejsc, w innym przypadku Uczestnik zajęć UTW zostaje wpisany na listę
oczekujących.

15. Uczestnik zajęć UTW, który opuści zajęcia powyżej 4 razy z rzędu, bez usprawiedliwienia
tego faktu – mailowo, telefonicznie, bądź osobiście zostaje skreślony z listy Uczestników zajęć
UTW.

16. Organizator zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy zajęciowej jeśli liczba osób będzie
mniejsza niż 5. 

17.  Uczestnik  zajęć  UTW  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  poinformowania  na  piśmie  o
rezygnacji z udziału w zajęciach.

18. Uczestnik zajęć UTW zobowiązuje się do śledzenia aktualności związanych z działalnością
UTW na stronie www.nok.pl zakładka UTW oraz na tablicy ogłoszeń UTW w siedzibie NOK.

19.  Podpisanie umowy przez  Uczestnik  zajęć  UTW oznacza  potwierdzenie  znajomości  treści
niniejszego regulaminu oraz jego pełną akceptację.

20. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian regulaminu, oraz harmonogramu zajęć o
czym  Uczestnicy  zajęć  UTW zostaną poinformowani poprzez  stosowne ogłoszenia na tablicy
UTW w NOK oraz na stronie internetowej www.nok.pl w zakładka UTW.

21.  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 21/2020 dyrektora NOK z dnia 3 września 2020r.
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22. Administratorem danych osobowych Uczestnika zajęć UTW 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

23.  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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