
 
             Zarządzenie nr 32/2019 

Dyrektora Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury 

z dnia 9 września 2019r. 

 

w sprawie ustalenia Regulaminu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nadarzynie 

w sezonie 2019/2020 

  

 

Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nadarzynie 

 
1. Organizatorem Uniwersytetu III Wieku w Nadarzynie (zwanym UTW w Nadarzynie) 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, www.nok.pl. 
 
3. Dziekanat UTW w Nadarzynie mieści się w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury, Plac Poniatowskiego 42 i jest 
czynny we wtorki i czwartki w godz. 17.00-20.00. Osobą koordynującą działalność UTW jest pani Katarzyna 
Akram, tel. 22 729 89 15. 
 
4. Studentem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nadarzynie może zostać osoba, która ukończyła 60 rok 
życia, chce poszerzać swoje zainteresowania i poszukuje możliwości rozwoju intelektualnego i fizycznego. 
 
5.  Żeby zostać Studentem UTW w Nadarzynie należy:  
    2) dokonać zgłoszenia poprzez podpisanie umowy o uczestnictwo, będącej Załącznikiem nr 1 do 
niniejszego Regulaminu, co jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu 
     3) regularnie opłacać składki – 10.zł/miesięcznie za każde zajęcia, za 8 miesięcy (od października 
do maja włącznie), do 10 dnia każdego miesiąca w kasie NOK, bądź przelewem na nr konta 73 8002 0004 
0050 1871 2030 0001.  

4) stawka 10 zł za każde zajęcia, która obowiązuje wyłącznie mieszkańców gminy Nadarzyn, za 
wyjątkiem zajęć bezpłatnych 

5) mieszkańcy spoza terenu gminy Nadarzyn płacą 20 zł za każde zajęcia, za wyjątkiem zajęć 
bezpłatnych 

6. Zwolniony z opłaty członkowskiej może być student będący pod opieką GOPS w Nadarzynie, po 
uprzednim złożeniu podania do Dyrekcji NOK oraz stosownego zaświadczenia z GOPS w Nadarzynie.  
 
7. Student zalegający z opłatami powyżej jednego miesiąca zostaje skreślony z listy studentów UTW. 
 
8. Student, który ureguluje zaległe składki może ponownie ubiegać się o przyjęcie w poczet 
studentów UTW, bez gwarancji zapisu na zajęcia z języka angielskiego oraz zajęcia komputerowe.  
 
9. Opłata miesięczna jest stała, niepodzielna, bezzwrotna, niezależna od ilości poszczególnych zajęć 
w miesiącu w których student wyraził chęć udziału poprzez podpisanie umowy.  
 
 
10. Osoby, które wyrażają wolę uczestniczenia w zajęciach z języka anielskiego obowiązuje test 
znajomości języka. Na podstawie wyników testu lektor klasyfikuje studenta do odpowiedniej grupy. 
Dopuszcza się możliwość odmówienia udziału w zajęciach z uwagi na bardzo dobrą znajomość języka. 
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11. Rok akademicki składa się  z dwóch semestrów: zimowego -  od października do stycznia, oraz 
letniego-od lutego do maja, z przerwą zimową w dniach 10-23 lutego 2020. Zajęcia prowadzone będą 
zgodnie z tygodniowym  grafikiem zajęć danej grupy do której Uczestnik został przypisany z 
wyłączeniem przerw świątecznych w szkolnictwie, dni ustawowo wolnych od pracy oraz ferii 
zimowych. NOK zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć także w tzw. „długie weekendy”. 
 
12. Zajęcia odbywają się zgodnie z tygodniowym harmonogramem. 
 
13. Na rozpoczęcie roku akademickiego każdy student otrzyma tygodniowy plan zajęć. 
 
 
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie studiów, do odwołania zaplanowanych 
zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora. 
 
15. Studenci korzystają z własnych materiałów, np. materiałów biurowych, podręczników.  

16.  Studenci UTW mają prawo do: 

1) udziału we wszystkich rodzajach zajęć prowadzonych zgodnie z realizowanym programem  
2) inicjowania nowych form działalności programowych i twórczych. 

 
17. Studenci UTW są zobowiązani do: 

1) stosowania się do postanowień Regulaminu; 
2) zapisania się na wybrane przez siebie zajęcia/warsztaty 
3)   systematycznego uczestnictwa w zadeklarowanych przez siebie zajęciach; 
4) regularnego opłacania składek  
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 niepoinformowania o rezygnacji z uczestnictwa w UTW student obowiązany będzie 

do opłacania składek.  
7) załatwiania spraw związanych z UTW wyłącznie w godzinach pracy dziekanatu. 

18. Student, który opuści zajęcia stałe więcej niż 4 razy z rzędu, bez poinformowania dziekanatu                    
o powodzie absencji – mailowo, telefonicznie, bądź osobiście zostaje skreślony z listy uczestników 

19. UTW Nadarzyn zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy warsztatowej/ćwiczeniowej jeśli liczba 
osób będzie mniejsza niż 5.  

20. Student jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania instruktora oraz pisemnie dziekanatu z  
rezygnacji z udziału w zajęciach. 

21. Słuchaczy zobowiązuje się do śledzenia aktualności związanych z działalnością UTW Nadarzynie na 
stronie www.nok.pl zakładka UTW Nadarzyn oraz na tablicy ogłoszeń UTW Nadarzyn w siedzibie NOK. 

22. Złożenie Deklaracji Członkowskiej przez studenta oznacza potwierdzenie znajomości treści 
niniejszego regulaminu oraz jego pełną akceptację. 
 
23. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian regulaminu, o czym studenci zostaną 
poinformowani poprzez stosowne ogłoszenia na tablicy UTW w NOK oraz na stronie internetowej 
www.nok.pl w zakładka UTW. 
 
 
24. Zapisy na warsztaty i ćwiczenia w roku akademickim 2019/2020 od 17 września 2019r.                   
w dziekanacie UTW w Nadarzynie, w godz. 18.00-20.00. 
 
25. Na wybrane zajęcia liczba miejsc jest ograniczona. 
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26. 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: Iwona Obarzanek iod@cbi.org.pl. 
 
27. Administrator danych zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań by wrażliwe dane osobowe były 
przechowywane w sposób należycie zabezpieczony. Administrator danych udostępnił klauzulę 
informacyjną. 
 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI 
 
 - Umowa o uczestnictwo w zajęciach, zał. Nr 1 
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