
Zarządzenie Nr 23/2022 

z dnia  6 września 2022 r. 
Dyrektorki Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury 

w sprawie wprowadzenia  
Regulaminu Uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nadarzyńskim  
Ośrodku Kultury obowiązujący w okresie od 1października 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. 

 Regulaminu opłat za zajęcia  organizowane przez Nadarzyński Ośrodek Kultury w ramach 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w sezonie 2022/2023. 
 

Na podstawie Statutu NOK, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXIV.295.2016 Rady 
Gminy Nadarzyn z dnia 30 listopada 2016 r. ze zmianami przyjętymi uchwałą Nr XV.195.2019 
Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 października 2019 r.  (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2019 r. 
poz.13078, z dnia 18 listopada 2019), zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 
 

 
1. Wprowadza się Regulamin Uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury obowiązujący w okresie od 1października 2022 r. do 
30 czerwca 2023 r. będący Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 do Zarządzenia nr 23/2022 

Dyrektorki Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury 

z dnia 6 września 2022 r.  

Regulamin Uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nadarzyńskim  
Ośrodku Kultury obowiązujący w okresie od 1 października 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.  

1. Organizatorem Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW) jest Nadarzyński Ośrodek Kultury 
(NOK). 

2. Siedzibą UTW w Nadarzynie jest Nadarzyński Ośrodek Kultury, Plac Poniatowskiego  
42, 05-830 Nadarzyn, tel. 22 729 89 15, 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; 502 – 891-927 
Anna Balsam e-mail: anna.balsam@nok.pl; tel. 22 729 89 15; 502– 891-927. 
 
4. By stać się studentem UTW i korzystać z oferty zajęć UTW w okresie październik 2022 – 
czerwiec 2023 należy mieć ukończone 60 lat oraz:  

   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 – zgodnie z obowiązującym cennikiem zajęć 
będącym Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 22/2022 z dnia 6 września 2022 r. dyrektorki 
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury do 10 dnia każdego miesiąca w kasie NOK, bądź przelewem 
na nr konto Bank PKO BP 43 1020 1055 0000 9002 0520 2660.  
 
5. Opłata za zajęcia dla osób spoza terenu gminy Nadarzyn wynosi dwukrotność stawek. 
 
6. Umowy o uczestnictwo w zajęciach UTW nie może podpisać osoba, która zalega    
z opłatami za poprzedni sezon do czasu uregulowania zaległości.  
 
 

7. Rezygnacja z zajęć wynikających z podpisanej umowy oraz zapisy na zajęcia w ciągu roku 
na które w momencie podpisywania umowy senior się nie zapisał, wymagają formy pisemnej 
w formie podania. Podanie należy złożyć w sekretariacie NOK. Zapisanie do grupy będzie 
uzależnione od liczby wolnych miejsc.  
 
8. Opłata miesięczna jest stała, niepodzielna, bezzwrotna, niezależna od liczby poszczególnych 
zajęć w miesiącu, w których student wyraził chęć udziału poprzez podpisanie umowy. Wyjątek 
stanowią zgłoszone z wyprzedzeniem na piśmie nieobecności dłuższe niż dwa tygodnie. W 
wyjątkowych sytuacjach nieobecność studenta może zostać zgłoszona post factum. W takim 
przypadku student jest zobligowany do złożenia podania do dyrektorki Nadarzyńskiego 
Ośrodka Kultury z prośbą o zgodę na zmniejszenie opłaty. 
 
9. Zajęcia odwołane przez instruktorów lub Nadarzyński Ośrodek Kultury nie są odrabiane.  
 
10. Opłata za czas ferii zimowych jest pomniejszona o 50%. 
 
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. Zajęcia nie odbywają się w poniższych terminach: 

- 31 października 2022r.;  
- 1 listopada 2022 r.; 
- 11 listopada 2022 r.; 
- od 23 grudnia 2022 r. do 01 stycznia 2023 r.;  
- 6 stycznia 2023r.; 
- 13-26 lutego 2023 r.;  
- 06-11 kwietnia 2023 r.;  
- 01 – 03 maja 2023 r.;  
- 08-09 czerwca 2023 r.  
 
14. Studenci UTW są zobowiązani do: 

1)  stosowania się do postanowień Regulaminu; 
          2)   systematycznego uczestnictwa w zadeklarowanych przez siebie zajęciach; 
          3)   regularnego uiszczania opłat; 
          4)   zmiany obuwia podczas zajęć odbywających się w sali widowiskowej; 
          5) nieużywania telefonów komórkowych podczas zajęć oraz wyciszania telefonów  
                na czas zajęć 
          6)  zabierania mat do ćwiczeń po zajęciach. 

 
15. W przypadku niepoinformowania o rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach UTW student 
obowiązany będzie do uiszczenia opłaty za zajęcia. 
 

16. Organizator zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy zajęciowej jeśli liczba osób będzie 
mniejsza niż 5 w przypadku zajęć z: języka hiszpańskiego, Akademii Pamięci, języka angielskiego, 
malarstwa oraz mniejsza niż 10 w przypadku zajęć: tai chi, gimnastyka, joga, zumba. 

 

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. 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 
 
21. Administrator danych zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań by wrażliwe dane osobowe 
były przechowywane w sposób należycie zabezpieczony. Administrator danych udostępnił 
klauzulę informacyjną.                         


