Regulamin
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Akademia Prądnicki Senior
na rok 2020/2021
I. Postanowienia ogólne
§1
Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademia Prądnicki Senior (zwany dalej UTW APS) działa od 1 października 2015 roku. w
ramach Stowarzyszenia PRO-AGE z siedzibą w Krakowie. Informacje o organach Stowarzyszenia podane są na stronie
internetowej.
§2
Członkiem UTW APS (zwanym dalej Słuchaczem) może zostać każda osoba pow. 55 roku życia.
§3
Warunkiem pozostania słuchaczem UTW APS jest dokonanie internetowego zapisu na oficjalnej stronie pro-age.pl oraz
dokonanie opłaty semestralnej w kwocie 70,- zł. od osoby poprzez bramkę płatności PayPro S.A. lub poprzez przelew
bankowy na konto Stowarzyszenia PRO-AGE w PKO BP nr 87 1020 2906 0000 1202 0351 3611. Zapisy słuchaczy
odbywają się od 1 września 2020 roku.
Niektóre zajęcia warsztatowe będą płatne oddzielnie. Cena zostanie podana w terminie późniejszym do czasu rozpoczęcia
tych zajęć. Płatność na zasadach jak wyżej.
§4
Rok „akademicki” w UTW APS składa się z dwóch semestrów:
XI w okresie od 01.10.2020r do 28.01.2021r. ,
Semestr XII w okresie od 04.03.2021 do 10.06.2021r.
Wykłady obywają się w każdy czwartek o godzinie 17:00 początkowo online na platformie UTW APS., potem w miarę
możliwości w Sali Szkoły Podstawowej przy ul. Kazimierza Odnowiciela 2.
§5
UTW APS jest finansowany z wpłat własnych Słuchaczy.
Organizacja działalności dydaktycznej w UTW
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§6

Podstawową formą działalności dydaktycznej UTW APS są wykłady.
Tematyka wykładów określana jest przez Koordynatora UTW APS.
W przypadku zainteresowania Słuchaczy UTW APS organizuje również zajęcia warsztatowe.
Koordynator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów, miejsca i tematyki zajęć. Informacja o zmianie będzie
zamieszczona na stronie internetowej UTW APS.
Zajęcia warsztatowe mogą zostać odwołane ze względu na niewystarczającą liczbę uczestników. W takim
przypadku oplata zostanie zwrócona lub przeznaczona na kolejne zajęcia zgodnie z wolą Słuchacza.
§7
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2.
3.

Rezygnacja z uczestnictwa w UTW APS wymaga pisemnego powiadomienia, Koordynatora UTW APS drogą
korespondencyjną (e-mail lub pocztą).
Słuchacz, który nie dokona zapłaty wpisowego w terminie 14 dni od rozpoczęcia semestru zostanie skreślony z
listy.
UTW APS nie zwraca opłat za zajęcia, na których słuchacz był nie obecny.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 roku.
Koordynator UTW APS
Mgr Elżbieta Kobryń

