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 ,, 

1. Dane osobowe Słuchacza/ Słuchaczki: 

 

 Imię i Nazwisko                         .................................................... 

 

 Data  urodzenia                         ..................................................... 

 

 Miejsce urodzenia                     …………………………………… 

 

 PESEL                                      ……………………………………. 

 

 Adres zamieszkania                   ...................................................... 

 

 Telefon                                ............................................................ 

 

 E-mail                             ................................................................. 

 

2. Zainteresowania: (proszę zakreślić) 

 

➢ literatura 

➢ nauka języków obcych 

➢ informatyka 

➢ pisanie listów, pamiętników, wierszy, opracowań 

➢ teatr – kino 

➢ muzyka, śpiew 

➢ prace ręczne, haftowanie, malowanie, rzeźbienie 

➢ fotografia 

➢ sport, rekreacja 

➢ teologia 

➢ turystyka pieszo -rowerowa 

➢ inne (wymienić)................................................................. 

 

 

 

 

                                                                  ….................................................. 

                                                                                   PODPIS 
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Regulamin uczestnika ULTW opłat 

 
1. Działalność Uniwersytetu Lubońskiego Trzeciego Wieku (dalej ULTW) jest finansowana z  

opłat wnoszonych przez członków. Na opłaty składają się: 

a) opłata członkowska w wysokości 50 zł (wnoszona przez wszystkich słuchaczy ULTW raz na 

semestr. Wniesienie opłaty uprawnia do uczestniczenia w programie podstawowym ULTW 

oraz w wykładach i spotkaniach organizowanych w mieście  o charakterze otwartym, 

b) opłaty za udział w zajęciach sekcji w programie dodatkowym. Opłat tych dokonuje się w miejscu 

odbywania zajęć, 

c)  koszty materiałów potrzebnych na zajęcia. Cena zajęć językowych nie obejmuje podręcznika. 

2. Liczba miejsc w poszczególnych sekcjach jest ograniczona. Zapisów na sekcje programu 

podstawowego jak i dodatkowego dokonujemy po inauguracji roku akademickiego do końca 

października każdego roku i w miejscu odbywania się zajęć. O zapisie decyduje kolejność 

zgłoszeń. Warunkiem rozpoczęcia zajęć w sekcjach lub zajęć z oferty dodatkowej jest powstanie 

grupy liczącej minimum 15 osób. Grupy językowe oraz informatyczne mogą liczyć maksymalnie 

12 słuchaczy natomiast grupy sportowo-rekreacyjne minimum 12 uczestników. W przypadku braku 

miejsc na wybrana sekcje, słuchaczowi przysługuje zwrot wpłaty. 

3. ULTW może również finansować swoją działalność otrzymując darowizny od osób 

fizycznych lub prawnych bądź z innych środków zewnętrznych. 

4. Podstawą zapisu na zajęcia jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz wniesienie 

opłaty semestralnej. Opłata jest wnoszona za semestr z góry(do końca września lub do końca 

lutego). Opłaty dokonywane na konto Poznański Ban Spółdzielczy w Luboniu 18 9043 1038 

2038 0060 5494 0001  z dopiskiem ULTW - semestr zimowy/letni – NAZWISKO 

SŁUCHACZA  

5. W przypadku rezygnacji z udziału w wybranej sekcji przed pierwszymi zajęciami należy w 

Biurze ULTW złożyć pisemną rezygnację – wówczas nastąpi zwrot opłaty za sekcję (opłata 

członkowska i inne nie podlegają zwrotowi). Jeżeli rezygnacja nastąpi najpóźniej po drugich 

zajęciach, istnieje możliwość (na pisemną prośbę słuchacza) przeniesienia wpłaty za sekcję na 

kolejny semestr. 

6. W wykładach za zgodą Sekretarza ULTW mogą uczestniczyć osoby nie będące członkami 

ULTW po warunkiem uzyskania pisemnej zgody Sekretarza ULTW  przed wybranych wykładem.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie trwania zajęć  

z winy uczestnika, tak wobec sprzętu jak i osób trzecich.  

8. Uczestników zajęć prowadzonych przez ULTW,  w tym zwłaszcza wycieczek organizatorzy 

nie ubezpieczają. 

 

-----------------------------------------------    

        NAZWISKO I IMIĘ         

        

           
                  PESEL 

                                                                                                                    

Luboń, dnia ……………………….. 2017 roku 

                                                                                                               ........................................... 

                                                                                                                                 PODPIS 
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Ogólne zasady współżycia w ramach ULTW 

1. Zapisując się na zajęcia ULTW przemyślmy, czy będziemy mogli 

uczestniczyć we wszystkich zajęciach. Decyzja Państwa jest szczególnie 

ważna z uwagi na ilość sal dydaktycznych, ich wielkość, liczbę 

prowadzonych zajęć. Jeżeli rezygnujemy z zajęć – informujmy o tym 

Starościnę lub złóżmy stosowne pismo w sekretariacie. 

2. Dbajmy o dobrą atmosferę w grupie również podczas zajęć. 

3. Na zajęcia przychodzimy wcześniej – nie opuszczamy sali przed 

zakończeniem zajęć. 

4. Okazujemy szacunek wykładowcom – uważnie słuchamy, staramy się 

robić notatki, zabieramy głos po zakończeniu wykładu, nie przedłużamy 

zbytnio swojej wypowiedzi 

5. Bądźmy tolerancyjni i szanujmy odmienne poglądy 

6. Popierajmy cenne inicjatywy i zgłaszajmy nowe. 

7. Nie zapominajmy o słuchaczach, którzy z rożnych powodów nie mogą 

uczestniczyć w zajęciach – okażmy im pamięć i pomoc. 

8. Bądźmy życzliwi i wspierajmy się wzajemnie w różnych sytuacjach 

podczas zajęć i poza nimi. 

 

 

 

 

                                                                       …....................................... 

                                                                         PODPIS SŁUCHACZA 

 

 

 

 

 

Luboń, dnia…………….. 2017 roku 
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Ja,  niżej podpisany/ podpisana….……………………………………………………………… 

wyrażam chęć przystąpienia do społeczności ULTW i przyjmuję do wiadomości, że zapoznałam 

się/ zapoznałem się z regulaminem ULTW; regulaminem opłat, zasadami uczestnictwa  

w zajęciach ULTW i ogólnymi zasadami współżycia w ramach ULTW. Ponadto jako słuchacz/ 

słuchaczka ULTW będę uczestniczył/ uczestniczyła  co najmniej w comiesięcznych wykładach 

ogólnych; maksymalnie dwóch sekcjach tematycznych dostępnych w ramach podstawowego 

programu ULTW oraz w innych formach aktywności proponowanych przez Radę Programową 

ULTW i jednostki współpracujące. Deklaruję, że dołożę wszelkich starań aby dotrzymać 

powyższych zobowiązań. 

 

 

                                                                          …………………….. 

                                                                       PODPIS SŁUCHACZA 

 

 

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Luboński III Wieku z siedzibą w Luboniu jak 

i przez jednostki współpracujące, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu 

związanym z realizacją zadań statutowych ULTW. Bez mojej zgody dane osobowe nie będą 

udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. Poz. 195, 677.). Dane 

podaję dobrowolnie, jestem świadoma/y, że bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z ww. 

usługi. Przysługuje mi prawo do kontroli, prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. 

 

 

 

Luboń dnia……………………2017 r. 

 

                                                                                          ………………………………. 

                                                                                                 PODPIS SŁUCHACZA 

 

 


