
Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Psarach

I. Postanowienia ogólne.

Uniwersytet  Trzeciego  Wieku  w  Psarach  działa  w  oparciu  o  statut  Gminnej  Biblioteki
Publicznej  w  Psarach  i  wypełnia  zadania  w  zakresie  upowszechniania  kultury,  dotyczące
organizowania różnorodnych form edukacji kulturalnej dla mieszkańców.

II. Cele Uniwersytetu Trzeciego Wieku:

1. Upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych.
2. Aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych.
3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności słuchaczy.
4. Angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska.
5. Podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji wśród słuchaczy.

     III. Sposoby realizacji zadań.

            Uniwersytet realizuje powyższe cele poprzez:
1. wykłady, seminaria,dyskusje, konferencje z różnych dziedzin nauki,
2. spotkania z przedstawicielami nauki, literatury, kultury, sztuki, polityki, gospodarki,
3. zajęcia fakultatywne.

IV. Struktura organizacyjna.

1. Organem prowadzącym UTW w Psarach jest Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach.
2. Uniwersytetem kieruje dyrektor GBP.
3. Za całokształt działań Uniwersytetu odpowiedzialny jest koordynator UTW, powołany przez

dyrektora; funkcję tę może pełnić dyrektor.
4. Organem przedstawicielskim może być Rada Słuchaczy lub wyznaczone przez Słuchaczy

dwie osoby.

V. Kryteria naboru słuchaczy i warunki uczestnictwa.

1. Słuchaczem UTW w Psarach może zostać każda osoba w wieku „50+”, osoby w wieku
przedemerytalnym, emeryci a także renciści niezależnie od wieku, którzy pragną poszerzyć
swoją wiedzę, rozwijać zainteresowania oraz brać aktywny udział w życiu kulturalnym i
społecznym Gminy Psary.

2. Warunkiem uczestnictwa w UTW w Psarach jest złożenie stosownej deklaracji i dokonanie
obowiązujących opłat.

3. Obowiązkowe dla każdego słuchacza jest uiszczenie jednorazowej opłaty w wysokości 30 zł
na dany rok akademicki, która nie podlega zwrotowi.

4. Za każde zajęcia fakultatywne obowiązuje opłata w wysokości od 10 zł za każdy miesiąc.
5. Wniesione opłaty za uczestnictwo w zajęciach fakultatywnych nie podlegają zwrotowi ale

istnieje  możliwość  zawieszenia  uczestnictwa  w  zajęciach,  jeżeli  zaistnieją  szczególne
okoliczności  (szpital,  sanatorium).  Rezygnacja  powinna  być  zgłoszona  pisemnie
koordynatorowi  UTW w Psarach  najpóźniej  w  ostatnim dniu  miesiąca  poprzedzającego
nieobecność.

6. Zaleganie z ustalonymi opłatami skutkuje skreśleniem z listy słuchaczy.



VI. Prawa i obowiązki słuchaczy.

1. Słuchacze Uniwersytetu mają prawo do:
a) udziału we wszystkich rodzajach zajęć, zgodnie z przyjętymi zasadami odpłatności,
b) inicjowania nowych form działań twórczych i programowych, 
c) wyrażania opinii o prowadzonych zajęciach.

2. Słuchacze UTW w Psarach są zobowiązani do:
a) przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,
b) terminowego wnoszenia opłat za zajęcia fakultatywne,
c) aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Uniwersytetu.

      VII. Rada Słuchaczy.

1. Jeżeli  przy  UTW działa  Rada  Słuchaczy to  w  jej  skład  wchodzą  4  osoby wybrane  na
zebraniu ogólnym.

2. Kadencja Rady trwa 1 rok.
3. Członkowie  Rady  wybierają  spośród  siebie  przewodniczącego,  sekretarza  i  skarbnika,

przypisując im zakres zadań.
4. Rada współpracuje z dyrektorem GBP w zakresie inicjowania zdarzeń kulturalnych i imprez

okolicznościowych  a  także  bierze  udział  w  ich  organizacji,  pomaga  w  sprawnym
funkcjonowaniu Uniwersytetu.

5. Członkowie Rady mogą być odwołani w trakcie pełnienia kadencji na wniosek własny lub
pozostałych członków Rady.

        VIII. Obsługa i baza lokalowa.

1. Organ  prowadzący  UTW  w  Psarach  czyli  Gminna  Biblioteka  Publiczna  w  Psarach
zapewnia:
a) pomieszczenia do prowadzenia zajęć
b) wykładowców oraz osoby prowadzące zajęcia,
c) obsługę techniczną i sprzęt audiowizualny,
d) obsługę organizacyjną, administracyjną oraz finansowo – księgową.

2. GBP w Psarach zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć, nagrań z wizerunkiem
uczestników, wykonanych podczas imprez, wykładów,spotkań i zajęć dla własnych potrzeb
promocyjnych i reklamowych.


