Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 8/2019
Dyrektora Centrum Kultury w Mielnie
z dnia 1 października 2019 roku
REGULAMIN UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU przy CENTRUM KULTURY W MIELNIE
§ 1.
1. Uniwersytet Trzeciego Wieku (dalej: UTW) przy Centrum Kultury w Mielnie (dalej: CKM) został
powołany zarządzeniem dyrektora CKM nr 8/2019 i działa w oparciu o Statut CKM oraz
niniejszy Regulamin.
2. UTW działa w strukturach organizacyjnych Centrum Kultury w Mielnie.
3. UTW kieruje Dyrektor Centrum Kultury w Mielnie.
4. UTW przy CKM w Mielnie posługuje się pieczątką podłużną o treści: Uniwersytet III Wieku przy
Centrum Kultury w Mielnie ul. Chrobrego 45, 76-032 Mielno tel. 94 31 49 141
5. Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry. Semestr I obejmuje okres od października
do stycznia, semestr II okres od marca do czerwca. Zapisy na kolejny semestr rozpoczynają się
na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
§ 2.
1. Działalność dydaktyczna organizowana przez UTW dla osób po ukończeniu aktywności
zawodowej ma na celu:
1) inicjowanie działalności edukacyjno – kulturalnej na rzecz środowiska lokalnego,
2) propagowanie wiedzy i idei ustawicznego kształcenia,
3) umożliwienie twórczego i ciekawego sposobu spędzania czasu wolnego,
4) integrowanie środowiska lokalnego i budowanie więzi międzyludzkich,
5) nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z innymi środowiskami i instytucjami krajowymi
i międzynarodowymi.
2. Powyższe cele UTW realizuje poprzez:
1) zapewnienie możliwości udziału w ofercie edukacyjno – kulturalnej,
2) udostępnienie programu edukacyjnego odpowiadającego potrzebom słuchaczy,
3) organizowanie zajęć propagujących różne formy aktywności intelektualnej i ruchowej,
4) umożliwienie uczestnictwa w spotkaniach na płaszczyźnie wewnątrz
i międzypokoleniowej,
5) współdziałanie z organami administracji publicznej, instytucjami, organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizacji wspólnych celów.
§ 3.
1. Słuchaczem UTW przy CKM w Mielnie może zostać każda osoba, która jest na emeryturze lub
na rencie, bez względu na wiek i poziom wykształcenia oraz osoba w wieku 50+, jeśli:
zadeklaruje chęć zdobywania wiedzy w UTW przy CKM w Mielnie, podpisze deklarację
uczestnictwa w zajęciach UTW.

2. Deklaracja uczestnictwa w zajęciach UTW ważna jest na okres jednego roku akademickiego.
Po tym okresie Słuchacz może złożyć deklarację dalszego kształcenia w następnym roku
akademickim.
3. Wykładowcy mogą pobierać opłaty
z przedstawionym przez nich cennikiem.
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