
Regulamin  
opłat za udział w zajęciach organizowanych 

przez Towarzystwo Uniwersytet Trzeciego Wieku w Poznaniu 

Podstawa prawna: Statut Towarzystwa Uniwersytet Trzeciego Wieku w Poznaniu 

I . Zasady ogólne 

Członkowie TUTW wnoszą następujące opłaty: 

1. Opłata wpisowa - wnoszona jednorazowo przez nowego członka TUTW w wysokości 
25,00 zł. 

2. Opłata członkowska – wnoszona corocznie przez każdego członka TUTW w wysokości 
120,00zł. 

3. Opłata za udział w sekcji – opłata za wybrane sekcje wnoszona zgodnie z deklaracją 
słuchacza z góry na cały rok akademicki. Ceny uwzględnione w cenniku (zał. 1) 
dotyczą zajęć w danym roku akademickim. 

4. Opłaty za wycieczki i wydarzenia organizowane przez TUTW. 

 II. Warunki uczestnictwa w zajęciach sekcji 

1. Warunkiem uruchomienia danej sekcji jest dokonanie opłat ( członkowskiej i opłaty 
za sekcję), przez wszystkich jej uczestników. 

2. Warunkiem uruchomienia danej sekcji jest zapisanie się minimalnej wymaganej liczby 
uczestników. 

3. Cena sekcji podana jest dla minimalnej grupy osób określonej w cenniku. Na wniosek 
całej grupy istnieje możliwość uruchomienia grup mniejszych przy wzroście opłat za 
udział w zajęciach sekcji. 

4. Warunkiem uruchomienia zajęć danej sekcji w mniejszej grupie jest wniesienie przez 
wszystkich uczestników opłaty uzupełniającej wg cennika, w terminie do dnia 
kolejnych zajęć tej sekcji, zgodnie z Harmonogramem zajęć w danym roku 
akademickim. 

5. Członkowi przysługuje zwrot opłaty za udział w zajęciach danej sekcji w przypadku: 
6. braku miejsc na wybraną sekcję, 
7. nieuruchomienia zajęć w ramach danej sekcji. 

III. Zasady opłat za udział w zajęciach 

1. Każdy uczestnik sekcji zobowiązany jest do uiszczenia należnych opłat do dnia 
pierwszych zajęć zgodnie z Harmonogramem zajęć TUTW w Poznaniu w danym roku 
akademickim. 

2. Opłaty za sekcje muszą być wnoszone z góry, za cały rok akademicki. 
3. Opłaty dokonywane są w formie bezgotówkowej na indywidualny numer konta 

bankowego, podany członkowi przez Biuro UTW. 
4. W przypadku rezygnacji złożonej nie później niż po dwóch zajęciach (do 30. 

listopada)-członkowi sekcji zwracana jest opłata za udział w zajęciach danej sekcji, 
pomniejszona o koszt odbytych zajęć. 



IV. Zasady zwrotu opłat w przypadku rezygnacji 

1. W nielicznych, uzasadnionych przypadkach ( wypadki losowe) w terminie późniejszym 
niż określony w pkt. III ust.4 Regulaminu opłat, TUTW zwraca członkowi część 
wniesionej opłaty. Zwrot następuje na podstawie wniosku, który rozpatruje Komisja 
ds. Podań i Wniosków, na podstawie Regulaminu rozpatrywania wniosków 
słuchaczy TUTW w Poznaniu o zwrot opłaty z tytułu losowych rezygnacji z zajęć w 
sekcjach tematycznych. 

2. Integralną część Regulaminu opłat stanowi Cennik sekcji na dany rok akademicki. 
3. Ceny sekcji ustalane są na każdy rok akademicki TUTW i podawane do wiadomości na 

stronie: www.utw.poznan.pl. 

Regulamin przyjęty przez Zarząd TUTW Uchwałą nr 27 z dnia 09.09.2020r. 

  

 


