Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Dyrektora Nr 12/2017
z dnia 13 października 2017 r.

REGULAMIN UNIWERSYTETU III WIEKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W
OSTROWI MAZOWIECKIEJ
§ 1.
Regulamin Uniwersytetu III wieku w Ostrowi Mazowieckiej zwany w dalszej treści
„Regulaminem“ określa:
1) zasady funkcjonowania,
2) zakres działania,
3) strukturę organizacyjną,
4) zakres obowiązków rady słuchaczy i kadry zarządzającej.
§ 2.
Uniwersytet Trzeciego Wieku działa w strukturach Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi
Mazowieckiej w oparciu o Statut Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej i Regulamin
Uniwersytetu III Wieku. Uniwersytet jest programem edukacyjno – kulturalnym skierowanym do
osób w wieku dojrzałym, zainteresowanych możliwością ustawicznego kształcenia, rozwoju
zainteresowań, aktywizacji społecznej.
§ 3.
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) MDK – Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej,
2) UTW - Uniwersytet III Wieku w Ostrowi Mazowieckiej,
3) Dyrektorze – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej,
4) Koordynator – Koordynator wyznaczony z pracowników MDK do organizacji pracy UTW,
5) CUW – Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej,
6) Przewodniczący – Przewodniczący UTW,
7) Rada – Rada Słuchaczy UTW,
8) Sekcje – wszystkie zajęcia poza standardowymi wykładami działające w ramach UTW.
§ 4.
Struktura organizacyjna:
1) Dyrektor,
2) Koordynator UTW z ramienia MDK,
3) Przewodniczący UTW,
3) Rada Słuchaczy,
4) Sekcje,
5) Słuchacze.
§ 5.
1. UTW kieruje Dyrektor.
2. Za całokształt działań UTW jest odpowiedzialny koordynator UTW wyznaczony przez Dyrektora
MDK.
3. Organem przedstawicielskim słuchaczy jest Rada Słuchaczy.
4. W skład Rady Słuchaczy UTW wchodzi 5 osób wybranych bezpośrednio i tajnie na ogólnym
zebraniu słuchaczy. Kadencja Rady Słuchaczy trwa 2 lata.
5. Rady Słuchaczy obraduje przynajmniej raz w semestrze i współuczestniczy w wyborze
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programu.
6. Rada Słuchaczy wybiera spośród siebie przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
7. Przewodniczący jest organem reprezentacyjnym UTW.
8. O wyborach do Rady Słuchaczy członkowie UTW muszą być powiadomieni minimum 7 dni
wcześniej.
§ 6.
Zadania Rady Słuchaczy:
1) opracowanie programu przy współpracy z koordynatorem,
2) opiniowanie i współorganizowanie zajęć,
3) inicjowanie zdarzeń kulturalnych i imprez okolicznościowych,
4) bieżąca współpraca z koordynatorem,
5) referowanie spotkań,
6) koordynacja pracy sekcji.
§ 7.
1. MDK zapewnia UTW:
1) pomieszczenia do prowadzenia zajęć,
2) pracę koordynatora,
3) obsługę techniczną,
4) obsługę finansowo-księgową.
2. Środki finansowe UTW pochodzą z:
1) czesnego,
2) darowizn,
3) środków własnych MDK.
3. Wysokość opłat semestralnych ustalona jest corocznie przez dyrektora.
4. Nadzór nad gospodarką finansową UTW sprawuje dyrektor i Cuw.
§ 8.
1. Słuchaczem UTW może zostać każdy mieszkaniec miasta Ostrów Mazowiecka oraz powiatu
ostrowskiego, który jest w wieku emerytalnym lub przedemerytalnym.
2. W innych przypadkach o przynależności do UTW decyduje dyrektor.
§ 9.
1. Słuchacze mają prawo do:
1) brania udziału we wszystkich wykładach w ramach ustalonego programu semestralnego,
2) tworzenia sekcji w ramach UTW w porozumieniu z Radą Słuchaczy,
3) inicjowania nowych form działań programowych, twórczych i edukacyjnych,
4) zgłaszania swoich uwag i wniosków bezpośrednio do Rady Słuchaczy,
5) promowania działalności UTW,
6) zgładzania nowych projektów,
7) wybierania w głosowaniu jawnym Radę Słuchaczy i Przewodniczącego UTW.
2. Słuchacze zobowiązani są do:
1) aktywnego uczestnictwa w realizacji celów UTW,
2) stosowania się do ustaleń Regulaminu UTW,
3) przestrzegania ustaleń Dyrektora i koordynatora UTW,
4) terminowego opłacania czesnego w pierwszym miesiącu rozpoczynającego się semestru,
5) przestrzegania zasad kulturalnego współżycia społecznego w społeczności uniwersyteckiej oraz
wzajemnej życzliwości i pomocy koleżeńskiej,
6) poszanowania i dbałości o mienie MDK.
3. Utrata praw słuchacza UTW następuje wskutek:
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1) zalegania z opłatami w terminach podanych w regulaminie,
2) dobrowolnego pisemnego wystąpienia z UTW,
3) skreślenia z listy słuchaczy z powodu nieprzestrzegania zasad kulturalnego współżycia
społecznego, niewłaściwego postępowania lub zachowania godzącego w autorytet i dobre imię
UTW,
4) działania na szkodę innych słuchaczy,
5) działania na szkodę UTW i MDK.
4. O skreśleniu z listy słuchaczy decyduje dyrektor.
5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach UTW, MDK nie zwraca czesnego.
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1)
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§ 10.
Plan i organizacja zajęć:
UTW działa w cyklu rocznym.
rok akademicki jest podzielony na dwa semestry: zimowy i letni.
semestr zimowy trwa od października do stycznia, a letni od lutego do czerwca.

§ 11.
1. Każdy słuchacz UTW jest zobowiązany do posiadania ważnej legitymacji słuchacza UTW.
2. Legitymacja upoważnia do:
1) przebywania na terenie MDK,
2) uczestnictwa w zajęciach,
3) uczestnictwa w sekcjach,
4) uczestnictwa w imprezach organizowanych dla UTW.
3. Słuchacze UTW nie zdają egzaminów. Po zakończeniu roku akademickiego uzyskują dyplom
uczestnictwa w zajęciach.
§ 12.
1. UTW używa pieczęci MDK.
2. Słuchaczom UTW nie przysługuje uprawnienie wynikające z przepisów o szkolnictwie
wyższym za wyjątkiem określonych w niniejszym regulaminie.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się inne powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
4. Zmian w Regulaminie UTW dokonuje dyrektor.
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