Towarzystwo Uniwersytet Trzeciego Wieku w Poznaniu

Regulamin
zasad członkostwa w Towarzystwie Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Poznaniu
Podstawa prawna:
Statut Towarzystwa Uniwersytet Trzeciego Wieku w Poznaniu

I. Zasady ogólne
TUTW w Poznaniu jest organizacją pożytku publicznego, która prowadzi swą działalność w oparciu o:
1. opłatę członkowską,
2. opłaty za udział w zajęciach danej sekcji,
3. odpisy w oparciu o wpłatę 1% podatku od osób fizycznych,
4. darowizny osób fizycznych i prawnych,
5. społeczną pracę swych członków.

II. Warunki uczestnictwa
1. Członkami TUTW mogą zostać osoby w wieku emerytalnym, które złożą:
a. kwestionariusz osobowy
b. deklarację członkowską TUTW
c. dowód wpłaty opłaty wpisowej i składki członkowskiej.
2.

Dokumenty można składać poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej TUTW za
pośrednictwem:
a. poczty elektronicznej,
b. poczty tradycyjnej,
c. osobiście-w uzasadnionych wypadkach.

3. Członek TUTW może uczestniczyć w wybranych sekcjach – opłacanych za cały rok akademicki, wg
obowiązującego w danym roku cennika.
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III. Legitymacja członkowska
Legitymacja członkowska jest podstawą uczestnictwa w wykładach, sekcjach, kołach zainteresowań
oraz organizowanych wycieczkach. Legitymacja jest uaktualniana w każdym kolejnym roku
akademickim, po opłaceniu składki członkowskiej.
IV. Organizacja działalności dydaktycznej TUTW
1. Podstawą działalności TUTW są wykłady plenarne oraz zajęcia w sekcjach, warsztatach i kołach
zainteresowań.
2. Zajęcia odbywają się w formach: stacjonarnej, zdalnej, mieszanej (hybrydowej).
3. Tematyka wykładów jest publikowana na stronie internetowej TUTW. Towarzystwo zastrzega
sobie prawo do odwołania lub zmiany kolejności wykładów z przyczyn losowych.
4. Harmonogram roku akademickiego określający terminy zapisu nowych słuchaczy, zapisu
do poszczególnych sekcji, rozpoczęcia i zakończenia roku akademickiego oraz wykaz sekcji
i aktualny cennik jest publikowany na stronie internetowej Towarzystwa.
5. Liczba miejsc w poszczególnych sekcjach jest ograniczona.
6. Zajęcia w danej sekcji zainteresowań zostają uruchomione, pod warunkiem przyjęcia minimalnej
dla danej sekcji liczby uczestników.
7. Słuchacze TUTW biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność. W razie przeciwwskazań
zdrowotnych zaleca się konsultacje z lekarzem, przed rozpoczęciem zajęć.
8. Wnoszone opłaty za zajęcia nie obejmują ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
V. Prawa i obowiązki słuchacza TUTW
Prawa i obowiązki słuchacza TUTW w Poznania określa Statut Towarzystwa zamieszczony na stronie
www.utw.poznan.pl w zakładce "O nas".

VI. Ogólne zasady współżycia w TUTW
Ogólne zasady współżycia w TUTW obejmują:
1. Odpowiedzialność za dobry wizerunek TUTW.
2. Zasady kulturalnego współżycia i troszczenie się o dobrą atmosferę zajęć.
3. Okazywanie szacunku wykładowcom, koleżankom i kolegom.
4. Docenianie dorobku i tradycji Towarzystwa.
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5. Punktualne przychodzenie na zajęcia.
6. Udział w badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników i studentów uczelni
wyższych.
7. Uczestniczenie w wyborze liderów grup i delegatów na Walne Zebranie.
8. Zgłaszanie się do współpracy z Zarządem Towarzystwa, zgłaszanie inicjatyw i uwag w celu
poprawy jakości działań Towarzystwa.
VII. Wygaśnięcie członkostwa
Członkostwo zwyczajne wygasa przez:
1. Dobrowolną, pisemną rezygnację z członkostwa.
2. Skreślenie z listy słuchaczy za nieopłacenie rocznej składki członkowskiej.
3. Wskutek śmierci słuchacza.
4. Rażące naruszenie postanowień powyższego regulaminu (orzeczenie Sądu Koleżeńskiego).
5. Nieprzestrzeganie zasad współżycia społecznego ( orzeczenie Sądu Koleżeńskiego).

Regulamin przyjęty przez Zarząd TUTW Uchwałą Nr 26 z dnia 09.09.2020r. i wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
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