REGULAMIN UCZESTNICTWA SŁUCHACZY W ZAJĘCIACH DODATKOWO PŁATNYCH W ROKU
AKADEMICKIM 2018/2019 ROKU ORGANIZOWANYCH PRZEZ UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
W UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM
I INFORMACJE OGÓLNE
1. Przedmiotem Regulaminu jest sprecyzowanie ogólnych warunków uczestnictwa Słuchaczy w
zajęciach dodatkowo płatnych w roku akademickim 2018/2019 roku organizowanych przez
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim, procedury zapisów, zasad organizacji
oraz praw i obowiązków uczestników zajęć.
2. Wykaz zajęć dodatkowo płatnych w r.a. 2018/2019:
a) zajęcia z kultury fizycznej (za wyjątkiem zajęć prowadzonych przez Słuchaczy UTW w UWr)
b) lektorat języka obcego (za wyjątkiem zajęć prowadzonych przez Słuchaczy UTW w UWr)
c) warsztaty komputerowe (za wyjątkiem zajęć prowadzonych przez Słuchaczy UTW w UWr)
3. Minimalną liczbę uczestników zajęć grupowych ustala się na 12 osób.
II ZASADY ZAPISÓW
1. Uczestnikami zajęć mogą być Słuchacze UWT w UWr, którzy posiadają status aktywnego słuchacza
w danym roku akademickim.
2. Ilość miejsc na zajęciach jest ograniczona, decyduje kolejność zapisów.
3. Słuchacze I roku w semestrze zimowym mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w zajęciach dodatkowo
płatnych po zakończeniu zapisów. Słuchacze zostaną zapisani na zajęcia w miarę wolnych miejsc.
4. Zapisy na zajęcia odbywają się osobiście w siedzibie UTW w UWr przy ul. Dawida 1/3 we
wskazanym terminie po opublikowaniu harmonogramu zajęć na dany rok akademicki.
5. Każdy ze Słuchaczy może zapisać się na jedne, zajęcia wybierane z każdego bloku: z kultury
fizycznej, lektoratu, warsztatów komputerowych.
6. Osoby zainteresowane udziałem w większej liczbie zajęć w ramach poszczególnych bloków
wpisywane są na listę rezerwową. Po zakończeniu zapisów osoby z listy rezerwowej zostają wpisane
na listę osób zakwalifikowanych do udziału w zajęciach zgodnie z kolejnością zapisu na liście
rezerwowej.
7. Prowadzący zajęcia mają prawo do usunięcia Uczestnika z zajęć w przypadku:
a) braku terminowej opłaty za zajęcia,
b) rażącego naruszenia Regulaminu zajęć.
8. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu zajęć, poszanowania mienia
placówki w której odbywają się zajęcia, przestrzegania zasad bezpieczeństwa na zajęciach i
kulturalnego zachowania względem współuczestników zajęć i osób prowadzących zajęcia.
III OPŁATY ZA ZAJĘCIA
1. Zajęcia z kultury fizycznej, lektoraty, warsztaty komputerowe organizowane przez Uniwersytet
Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim są odpłatne. Decyzję o wysokości odpłatności za
zajęcia podejmuje Kierownik w UTW w UWr oraz Zarząd UTW w UWr.
2. W roku akademickim 2018/2019 odpłatność za zajęcia dodatkowo płatne ustalono według
stawek poniżej:
a) odpłatność za udział w zajęciach z kultury fizycznej i lektoratów wynosi 50,00 zł/ semestr.
b) odpłatność za udział w warsztatach komputerowych wynosi 75,00 zł/ semestr.
3. Opłaty są stałe bez względu na liczbę zajęć przypadających w miesiącu, wynikające z ogólnej liczby
zajęć realizowanych w semestrze.

4. Wniesienie opłaty za uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
5. Uczestnik ma obowiązek przedstawienia osobie prowadzącej potwierdzenia uiszczenia opłaty na
drugich zajęciach. NA PIERWSZYCH ZAJĘCIACH SŁUCHACZ OTRZYMA INFORMACJE O SPOSOBIE
DOKONANIA PŁATNOŚCI.
6. Uczestnik, który nie wniósł terminowo należnej opłaty, nie może brać udziału w zajęciach.
7. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie zwalnia z obowiązku płatności za opuszczone zajęcia.
8. Uczestnik nie może odstępować opłaconych zajęć osobom trzecim.
9. Terminy uiszczania opłat zamieszczane są w Komunikatach w siedzibie UTW w UWr oraz na stronie
internetowej www.utw.uni.wroc.pl
10.
Opłata za uczestnictwo w zajęciach jest opłatą związaną ze stałymi kosztami: wynajem sali,
wynagrodzenie osoby prowadzącej oraz inne składniki, które są niezmienne niezależnie od
obecności Słuchacza na zajęciach.
IV REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
1. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do osobistego poinformowania osoby prowadzącej o
dolegliwościach zdrowotnych, które w konsekwencji mogą mieć wpływ na jego zdrowie i
bezpieczeństwo podczas zajęć.
2. W przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z zajęć, Uczestnik winien niezwłocznie poinformować o
tym fakcie sekretariat UTW UWr.
3. Rezygnacja z zajęć nie zwalnia Uczestnika z obowiązku uregulowania zaległych opłat
V ODWOŁYWANIE I ODPRACOWYWANIE ZAJĘĆ
1. Zajęcia odbywają się zgodnie z opublikowaną organizacją roku akademickiego i harmonogramem
zajęć na dany semestr.
2. Zajęcia mogą zostać odwołane w przypadku:
a) choroby/usprawiedliwionej nieobecności osoby prowadzącej zajęcia,
b) odbywania się imprezy artystycznej lub innego wydarzenia uniemożliwiającego
przeprowadzenie zajęć
3. Wszelkie informacje o odwoływaniu zajęć zamieszczone są niezwłocznie po otrzymaniu informacji
na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie UTW w UWr oraz na stronie internetowej
www.utw.uni.wroc.pl w zakładce: Komunikaty – Komunikaty Poniedziałkowe.
UTW w UWr nie ma obowiązku telefonicznej informacji o odwołaniu zajęć.
4. Odwołane zajęcia zostaną odrobione. Termin odrobienia zajęć po uzgodnieniu ze Słuchaczami
zostanie opublikowany na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie UTW w UWr oraz na stronie
internetowej www.utw.uni.wroc.pl w zakładce: Komunikaty – Komunikaty Poniedziałkowe.
VI POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Zmniejszenie liczby Uczestników zajęć poniżej niezbędnego minimum, wskazanego w Regulaminie
w sprawie ustalenia liczby Uczestników zajęć dodatkowo płatnych, skutkuje likwidacją grupy
zajęciowej po wykorzystaniu wniesionych opłat.
2. Decyzje w sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie podejmuje Kierownik UTW w UWr.
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