Załącznik nr 1
do Zarządzenie nr 6/2017
Dyrektora Domu Kultury w Żabiej Woli
z dnia 22 listopada 2017r.

Regulamin

Uniwersytetu Trzeciego Wieku Domu Kultury (UTW DK) w Żabiej Woli
1. Organizatorem Uniwersytetu Trzeciego Wieku Domu Kultury w Żabiej Woli (zwanym UTW) jest Dom
Kultury (DK) w Żabiej Woli, reprezentowany przez dyrektora Barbarę Salzburger.
2. Siedzibą UTW jest Dom Kultury, 96-321 Żabia Wola, ul. Warszawska 27, poczta mailowa:
domkultury@dkzabiawola.pl , tel. 46 857 82 60, czynny poniedziałek – piątek 8.30 – 16.30.
Koordynatorem działalności UTW jest Alina Czaplicka.
3. UTW DK w Żabiej Woli Honorowym Patronatem obejmuje Wójt Gminy Żabia Wola.
4. Studentem-Słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku Domu Kultury w Żabiej Woli może zostać
osoba, która ukończyła 50 rok życia, jest mieszkańcem Gminy Żabia Wola, chce poszerzać swoje
zainteresowania i umiejętności, poszukuje możliwości rozwoju intelektualnego, artystycznego
i fizycznego.
5. Każdy Student-Słuchacz UTW jest zobowiązany do:
• zapoznania się z Regulaminem UTW oraz wyrażenia pisemnej zgody na jego przestrzeganie,
• złożenia Deklaracji Studenta-Słuchacza (załącznik nr 1) na ręce Koordynatora UTW.
• regularnego opłacania składki – 15 zł/m-c, w miesiącach działania UTW, do 15 dnia
każdegomiesiąca przelewem na konto Domu Kultury.
nr: 94 9291 0001 0210 1608 2000 0280
6. Zwolniony z opłaty członkowskiej może być student będący pod opieką CUS w Żabiej Woli po
uprzednim złożeniu podania do Dyrekcji DK oraz stosownego zaświadczenia z CUS.
7. Student zalegający z opłatami powyżej dwóch miesięcy zostaje skreślony z listy studentów UTW.
8. Student, który ureguluje zaległe składki może ponownie ubiegać się o przyjęcie w poczet
studentów UTW.
9. Opłata członkowska jest stała, niepodzielna, bezzwrotna i niezależna od ilości zajęć w których
student bierze udział (nie dotyczy wykładów otwartych).
10. Rok akademicki składa się z dwóch semestrów: zimowego - od października do stycznia, oraz
letniego - od lutego do czerwca.
11. Zajęcia oraz wykłady odbywają się zgodnie z miesięcznym harmonogramem.
12. Na początku roku akademickiego każdy student otrzymuje indeks oraz miesięczny plan zajęć.
13. Obecność na zajęciach potwierdza wykładowca bądź pracownik DK.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie studiów, do odwołania
zaplanowanych wykładów lub warsztatów z przyczyn niezależnych od Organizatora.
15. W wykładach otwartych mogą brać udział osoby nie będące studentami UTW DK w Żabiej Woli bez
względu na wiek oraz miejsce zamieszkania.
16. Studenci korzystają z własnych materiałów biurowych i podręczników.
17. Studenci UTW mają prawo do:
1) udziału we wszystkich rodzajach zajęć prowadzonych zgodnie z realizowanym programem
UTW;
2) inicjowania nowych form działalności programowych i twórczych.
18. 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
stosownego oświadczenie (załącznik Nr 2);
6) w przypadku niepoinformowania o rezygnacji z uczestnictwa w UTW student obowiązany
będzie do opłacania składek.
19. Student, który opuści zajęcia więcej niż 4 razy z rzędu, bez poinformowania Koordynatora
o powodzie absencji – mailowo, telefonicznie, bądź osobiście - zostaje skreślony z listy studentów UTW.
20. UTW DK w Żabiej Woli zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy warsztatowej/ćwiczeniowej
jeśli liczba osób będzie mniejsza niż 5.
21. Student jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania instruktora o rezygnacji z udziału w
zajęciach.
22. Student, który zgubił indeks jest uprawniony do otrzymania nowego dokumentu, nie częściej jednak
niż jeden raz w roku akademickim.
23. W nowym indeksie poprzednie wpisy nie będą udokumentowane.
24. Słuchaczy zobowiązuje się w miarę możliwości, do śledzenia aktualności związanych z działalnością
UTW DK w Żabiej Woli na stronie www.dkzabiawola.pl oraz na tablicach ogłoszeń.
25. UTW DK w Żabiej Woli zastrzega sobie prawo do wykorzystywania nagrań wideo i zdjęć
z wizerunkiem uczestników, zarejestrowanych podczas zajęć, imprez, zamieszczania ich na stronach
typu: Facebook, YouTube dla własnych potrzeb promocyjnych i reklamowych.
Administratorem danych osobowych uczestnika zajęć/warsztatów jest Dom Kultury, 96-321 Żabia
Wola, ul. Warszawska 27, poczta mailowa: domkultury@dkzabiawola.pl , tel. 46 857 82 60,
Dane osobowe zbierane podczas rekrutacji podawane są dobrowolnie, Dom Kultury gromadzi je
wyłącznie na potrzeby realizacji zadań związanych z działalnością UTW DK w Żabiej Woli. Student
ma prawo do ich wglądu, zmiany lub usunięcia.
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 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). We wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych czuwa zatrudniony inspektor
danych, z którym możesz się skontaktować pod adresem: iod@cdkp.pl.
Uczestnicy zajęć wyrażają zgodę na nieodpłatne utrwalanie wizerunku za pośrednictwem
dowolnego medium w celu zgodnym ze statutową działalnością DK oraz na ich nieodpłatne
rozpowszechnianie przez Organizatora 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 2014 r., poz. 1182 ze zmianami) oraz ustawą o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., poz. 631 ze zmianami).
26. Złożenie Deklaracji Studenta-Słuchacza UTW oznacza potwierdzenie znajomości treści
niniejszego Regulaminu oraz jego pełną akceptację.
27. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian Regulaminu, o czym studenci zostaną
poinformowani podczas wykładów.
28. Zapisy na zajęcia i ćwiczenia odbywają się w biurze DK w Żabiej Woli. Na wybrane zajęcia liczba
miejsc jest ograniczona.

ZAŁĄCZNIKI
- Wzór Deklaracji Studenta-Słuchacza, zał. Nr 1
- Oświadczenie o rezygnacji z zajęć zał. Nr 2
- Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Dom Kultury zał. Nr 3

