REGULAMIN
NOWOSOLSKIEGO UNIWERSYTETU
TRZECIEGO WIEKU
I. Postanowienia ogólne
1. Nowosolski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowej Soli - nazywany dalej
NUTW - funkcjonuje w ramach stowarzyszenia na podstawie statutu i uzyskał
osobowość prawną od dnia 21.02.2007r. po wpisaniu do Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000274854
2. Stowarzyszenie NUTW jest organizacją pożytku publicznego. Status ten
uzyskało 09.07.2010r z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego informacji
o spełnieniu określonych wymagań.
3. Patronat nad działalnością NUTW sprawują:
a)

patronat organizacyjny:

•

Starosta Nowosolski

•

Prezydent Miasta Nowej Soli,

b)
•

patronat naukowy:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie na mocy porozumienia
zawartego w dniu 26 lutego 2008r,

4. Całokształt działalności NUTW kieruje zgodnie ze statutem Stowarzyszenia
Zarząd Stowarzyszenia, a kontrolę nad jego działalnością wykonuje Komisja
Rewizyjna.
4. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie
Wiceprezesi Zarządu, a także upoważnieni inni członkowie Zarządu.
II. Działalność NUTW
1. NUTW prowadzi działalność edukacyjną w ramach systemu kształcenia
ustawicznego, skierowaną do osób starszych, które odczuwają potrzebę

kultywowania wysiłków poznawczych, rozwoju intelektualnego oraz aktywności
społecznej.
2. Program i metody pracy NUTW nastawione są na aktywną samodzielność
słuchaczy dostosowane do ich potrzeb i zainteresowań.
3. Zajęcia w NUTW prowadzone są w oparciu o miesięczne programy
obejmujące: wykłady powszechne, konferencje, prelekcje, spotkania, warsztaty
edukacyjne i inne.
III. Organizacja sekcji NUTW
1. W ramach NUTW

działają następujące sekcje:

1.) komputerowe dla początkujących i zaawansowanych
2.) lektoratów j. obcych:
j. angielski,
j. niemiecki,
j. rosyjski
3.) grafiki komputerowej
4.) fotografiki
5.) prac artystycznych ( malarska)
6.) medycyny i profilaktyki zdrowia
7.) gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacyjnej
8.) turystyki pieszej Nordic Walking
9.) turystyczno - kulturalna
10.) turystyki rowerowej
11.) taneczno- ruchowa
12.) brydżowa
2. Wszystkie proponowane zajęcia programowe są dobrowolne, mają sprawiać radość
i zadowolenie.
3. Pracę sekcji organizuje starosta sekcji wybrany przez słuchaczy, przy udziale
opiekuna sekcji z ramienia Zarządu NUTW za pośrednictwem którego starosta
sekcji kontaktuje się z Zarządem NUTW.

IV. Prawa i obowiązki słuchaczy NUTW
1. Prawa i obowiązki słuchacza NUTW określają:
a) statut Stowarzyszenia,
b) uchwały Walnego Zebrania Członków,
c) uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
2. Słuchacze NUTW, zorganizowani w ramach sekcji, mają prawo zgłaszania
swoich wniosków organizacyjnych i programowych. Starosta sekcji konsultuje
sprawę z opiekunem sekcji z ramienia Zarządu.
3. W sprawach kontrowersyjnych, z zachowaniem procedury określonej w pkt.2
starosta roku kieruje sprawę do Prezesa Zarządu.
4. Słuchacze są zobowiązani do aktywnego uczestnictwa w realizacji programu oraz
dbania o godność i dobre imię NUTW.
5. Troszczymy się wspólnie o dobrą atmosferę na zajęciach, odnosimy się do
siebie z szacunkiem, wszyscy bowiem odpowiadamy za wizerunek UTW i
budujemy jego autorytet.
6. Pomagamy sobie wzajemnie w drobnych i ważnych sprawach. Jesteśmy
tolerancyjni i życzliwi. Szkoda nam czasu i zdrowia na złe humory.
7. Każda osoba wstępująca w poczet słuchaczy NUTW zobligowana jest do
dokonania jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 50,00 zł.
8. Podstawowym obowiązkiem członków jest opłacenie składek : dwukrotnie w
ciągu roku akademickiego po 35,00 zł na semestr.
a) za I semestr w terminie do 30 października
b) za II semestr w terminie do 15 lutego
Solidnie opłacamy składkę, mając świadomość, że od tego zależy byt NUTW.
9. Nie korzystanie z zajęć nie zwalnia z obowiązku wniesienia semestralnej
opłaty.
10. Słuchacz może wybrać dowolną ilość przedmiotów, w których pragnie
uczestniczyć. Warunkiem rozpoczęcia zajęć z oferty NUTW jest powstanie

grupy liczącej około 10 osób.
11 Rok akademicki rozpoczyna się w październiku uroczystą Inauguracją
12. Rok akademicki kończy się w czerwcu uroczystym
poszczególnych sekcjach.

rozdaniem dyplomów w

V. Postanowienia końcowe.
1.Status słuchacza NUTW nie jest uprawnieniem w rozumieniu ustawy o
szkolnictwie wyższym.
2. Zarówno przyjęcie, przydział do sekcji, jak też skreślenia z listy słuchaczy nie jest
decyzją w rozumieniu prawa administracyjnego.
3. Niniejszy Regulamin został przyjęty przez zebranie Zarządu i obowiązuje od
dnia uchwalenia tj. od 21 września 2010 roku.

