
REGULAMIN

Radomszczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  „Wiem więcej„ w Radomsku. 

§ 1.

 Członkiem  stowarzyszenia  może  zostać  każda  osoba,  która  pragnie  pogłębiać  swoją  wiedzę,

umiejętności  i  przejawia  chęć  dalszego  osobistego  rozwoju.  Rok  akademicki  rozpoczyna  się  1

października, a kończy 31 maja, uwzględniając przerwę międzysemestralną – 2 tygodnie w okresie

styczeń /luty oraz okres wakacyjny od 1.06. do 30.09.

§ 2. 

Liczba słuchaczy uzależniona jest od ilości posiadania wolnych miejsc. Przy zapisach należy okazać

legitymację rencisty /emeryta lub dowód osobisty (w przypadku osób niebędących jeszcze emerytami

lub rencistami ).

§ 3.

 Kandydat na słuchacza - członka stowarzyszenia obowiązany jest do zapoznania się ze statutem oraz

niniejszym  regulaminem,  wypełnienia  deklaracji  wstąpienia  w  jego  szeregi  oraz  wniesienia

jednorazowej opłaty tzw. wpisowego w wysokości 50,- zł (przy składaniu deklaracji ).

§ 4.

 Członkowie RUTW „ Wiem więcej” zobowiązani są do :

- uiszczania składki członkowskiej w wysokości 60,- zł za semestr, płatne jednorazowo z góry,

 -  regulowania  na  bieżąco  należności  za  zajęcia  płatne,  w  których  biorą  udział,  w  wysokości

wynikającej  ze  stawki  godzinowej  wykładowcy  i  ilości  słuchaczy  biorących  udział  w  zajęciach.

Stowarzyszenie nie zwraca składek członkowskich słuchaczom, którzy zrezygnują z członkostwa w nim

w czasie trwania roku akademickiego, ani opłat za niewykorzystane zajęcia, wcześniej opłacone, 

- osoby, które zrezygnowały lub zostały skreślone z listy słuchaczy i ponownie ubiegają się o przyjęcie

w poczet słuchaczy uniwersytetu obowiązuje  okres karencji  wynoszący 12 miesięcy od momentu

skreślenia lub zgłoszenia o rezygnacji,

- przypadki losowe będą rozpatrywane indywidualnie.

§ 5.

 Na początku każdego roku akademickiego słuchaczom RUTW dostarczane są harmonogramy zajęć i

spotkań  integracyjnych  z  wyszczególnionymi  terminami  i  miejscem  ich  odbywania  się.  Słuchacze

mogą wybrać z oferty kształcenia dowolną ilość zajęć,  w których chcą uczestniczyć. Jeśli  w danej

grupie przedmiotowej jest zbyt mała liczba uczestników, zajęcia te mogą zostać anulowane. Nie ma

systemu egzekwowania wiedzy, nie przewiduje się ocen ani egzaminów końcowych.



§ 6.

 Każdy członek stowarzyszenia jest uprawniony do uczestnictwa we wszystkich formach działania

organizacji czyli : wykładach, zajęciach fakultatywnych, sekcjach zainteresowań, imprezach o różnym

charakterze, prowadzonych przez RUTW. Słuchacze zgromadzeni w ramach jednej grupy zajęciowej

wybierają spośród siebie starostę grupy – osobę, która będzie koordynowała sprawy organizacyjne w

tej  grupie,  odpowiadała  za  bieżące  prowadzenie  listy  obecności  na  zajęciach  oraz  dzienniczki

tematyczne. Starosta  dba także o poprawną realizację zadań edukacyjnych, jest wyrazicielem woli

grupy, a także jest odpowiedzialny za zebranie opłat za zajęcia płatne.

§7. 

Członek stowarzyszenia ma prawo do : 

- poszanowania godności osobistej ze strony każdego członka społeczności uniwersyteckiej,

 - aktywnego uczestnictwa w zajęciach, a w miarę swoich możliwości, usprawniania dotychczasowych

form kształcenia oraz proponowania nowych; powinien wykazywać własną inicjatywę, pomysłowość i

kreatywność, a także wykonywać dobrowolną i nieodpłatną pracę na rzecz RUTW;

 -  wyrażania  opinii  o  prowadzonych  zajęciach  i  wszystkich  wydarzeniach  organizowanych  przez

uniwersytet.

§ 8. 

Obowiązkiem każdego słuchacza jest : 

- aktywne uczestniczenie w wybranych przez siebie zajęciach,

 - terminowe wnoszenie opłat wynikających z bycia członkiem stowarzyszenia, ustalonych niniejszym

regulaminem,

 - postępowanie zgodne z zasadami współżycia społecznego, poszanowanie i dbałość o mienie RUTW

i instytucji współpracujących.

§ 9.

 Utrata praw członkowskich stowarzyszenia może nastąpić w przypadku :

 - dobrowolnego wystąpienia z organizacji złożonego na piśmie,

 - skreślenia z listy słuchaczy z powodu niewniesienia stosownych opłat w określonym terminie,

 - uporczywego uchylania się od obowiązków, które powinny wynikać z aktywnej postawy słuchacza,

 -niewłaściwego  zachowania  lub  nieprzestrzegania  zasad  współżycia  społecznego  oraz

nierespektowania zasad określonych przez niniejszy regulamin.

§10.

 W  przypadku  stwierdzenia  zachowania  będącego  w  sprzeczności   z  §  11  pkt.2  statutu

stowarzyszenia,  Zarząd może podjąć stosowne kroki  w stosunku do słuchacza,  który dopuścił  się



złamania  zawartego  w  tym  paragrafie  przepisu.  Zarząd  w  takiej  sytuacji  może  zastosować

następujące działania :

 - pouczenie,

 - udzielenie upomnienia ustnego / nagany na piśmie,

 - poinformowanie członków stowarzyszenia o zastosowaniu powyższych kroków,

 -  skreślenie  z  listy  słuchaczy  uniwersytetu.  Słuchacze  RUTW „Wiem więcej„  mogą  powołać  Sąd

Koleżeński w osobach starościn, który będzie pełnił rolę arbitra w sprawach spornych dotyczących

stowarzyszenia. Niniejszy Regulamin, przyjęty Uchwałą Zarządu nr 1/2021 w tej sprawie z dnia 12

października 2021 roku i obowiązuje z dniem jego uchwalenia.


