Załącznik nr1
do Zarządzenia Dyrektora NOK z dnia 1 września 2015r.
Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nadarzynie
1. Organizatorem Uniwersytetu III Wieku w Nadarzynie (zwanym UTW w Nadarzynie) jest Nadarzyński
Ośrodek Kultury we współpracy z Urzędem Gminy Nadarzyn.
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. 15.00-19.00. Osobą koordynującą działalność UTW jest 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:
1) zapoznać się z Regulaminem UTW w Nadarzynie oraz wyrazić pisemną zgodę na jego przestrzeganie,
2) złożyć Deklarację członkostwa w dziekanacie UTW w Nadarzynie będącą Załącznikiem nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
6. Rok akademicki składa się z dwóch semestrów: zimowego - od października do stycznia, oraz
letniego -od marca do czerwca 2016r.
7. Zajęcia oraz wykłady odbywają się zgodnie z harmonogramem.
8. Na rozpoczęcie roku akademickiego każdy student otrzyma indeks oraz semestralny plan zajęć.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie studiów do odwołania zaplanowanych
wykładów lub warsztatów z przyczyn niezależnych od Organizatora.
10. W wykładach monograficznych mogą brać udział osoby nie związane z UTW w Nadarzynie.
11. UTW w Nadarzynie nie pobiera od swoich studentów opłat za wyjątkiem wyjazdów do teatrów,
wstępów do muzeów, usług przewodnickich, przejazdów autokarowych, itp.
12. Studenci korzystają z własnych materiałów, np. materiałów biurowych, podręczników.
13. Każdorazowy udział w wyłącznie nieodpłatnych wykładach, wystawach i określonych imprezach NOK,
należy w dniu spotkania potwierdzić w indeksie podpisem instruktora lub osoby odpowiedzialnej z
ramienia UTW.
14. Student, który zapomni indeksu powinien powiadomić o tym fakcie osobę koordynującą imprezę, która
odnotuje obecność studenta. Student jest zobowiązany uzupełnić wpis w dziekanacie nie później niż jeden
tydzień po wydarzeniu.
15. Obecności studenta podczas ćwiczeń i warsztatów zostaną odnotowane na Karcie Obecności Studenta
UTW w Nadarzynie i wpisane do indeksu przez instruktora na zakończenie każdego semestru..
16. Poświadczenie w indeksie będzie podstawą do procentowego obliczania frekwencji studenta na
zajęciach.

17. Studenci, mogą wziąć udział w Konkursie na najwyższą frekwencję, ogłaszanym w każdym roku
akademickim.
18. Studenci, którzy wygrają Konkurs otrzymają nagrody, przy czym UTW Nadarzyn zastrzega sobie
dowolność w określeniu wartości oraz liczby przyznanych nagród .
19. Studenci UTW mają prawo do:
1) udziału we wszystkich rodzajach zajęć prowadzonych zgodnie z realizowanym programem
2) inicjowania nowych form działalności programowych i twórczych.
20. Studenci UTW są zobowiązani do:
1) stosowania się do postanowień Regulaminu;
2) zapisania się na wybrane przez siebie zajęcia/warsztaty
2) każdorazowego poświadczania w indeksie udziału w zajęciach;
3) systematycznego uczestnictwa w zadeklarowanych przez siebie zajęciach.
21. UTW Nadarzyn zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy warsztatowej/ćwiczeniowej jeśli liczba
osób nie będzie mniejsza niż 5.
22. Student jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania instruktora o rezygnacji z udziału w
zajęciach.
23. Student, który zgubił indeks jest uprawniony do otrzymania nowego dokumentu, nie częściej jednak
niż jeden raz w roku akademickim.
24. W nowym indeksie poprzednie wpisy nie będą udokumentowane, za wyjątkiem zajęć warsztatowych i
ćwiczeń, gdzie obecność potwierdza się na Karcie Obecności Studenta UTW w Nadarzynie.
25. 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.
26. UTW Nadarzyn zastrzega sobie prawo do wykorzystywania nagrań wideo i zdjęć z wizerunkiem
uczestników, zarejestrowanych podczas zajęć, imprez, zamieszczania na stronach typu: Facebook,
YouTube dla własnych potrzeb promocyjnych i reklamowych.
Administratorem danych osobowych uczestnika zajęć/warsztatów jest Nadarzyński Ośrodek Kultury w
Nadarzynie, Plac Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn.
Dane osobowe zbierane podczas rekrutacji podawane są dobrowolnie, Nadarzyński Ośrodek Kultury
gromadzi je wyłącznie na potrzeby realizacji zadań związanych z działalnością UTW w Nadarzynie.
Student ma prawo do ich wglądu, zmiany lub usunięcia.
Organizator ma prawo do zamieszczania wizerunku słuchaczy na nośnikach reklamowych, między
innymi w formie zdjęć na stronie internetowej, Facebooku bądź plakatach.
Uczestnicy zajęć wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach
zgłoszeniowych i oświadczają, że wszelkie dane podają dobrowolnie oraz, że zostali poinformowani o
prawie dostępu do treści i tych danych oraz ich poprawiania zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.(tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ze zmianami).
Uczestnicy zajęć wyrażają zgodę na nieodpłatne utrwalanie wizerunku za pośrednictwem dowolnego
medium w celu zgodnym ze statutową działalnością ośrodka oraz na ich nieodpłatne
rozpowszechnianie przez organizatorów bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w materiałach
promocyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ze zmianami) oraz ustawą o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., poz. 631 ze zmianami).

27. Zgłoszenie się studenta do udziału w projekcie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza
potwierdzenie znajomości treści niniejszego regulaminu oraz jego pełną akceptację.

28. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian regulaminu, o czym słuchacze zostaną
poinformowani podczas wykładów.

29. Zapisy na warsztaty i ćwiczenia w roku akademickim 2015/2016 od 24 września 2015r. w
dziekanacie UTW w Nadarzynie.
30. Na wybrane zajęcia liczba miejsc jest ograniczona.
31. Deklarację członkostwa należy pobrać dziekanacie UTW w Nadarzynie.

