
                                                                                                                                                                 

                                                           REGULAMIN                 

GMINNEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 

 

§ 1.  Gminny Uniwersytet Trzeciego Wieku, zwany dalej „GUTW”, prowadzą 

wspólnie:  

1)  Stowarzyszenie Aktywne Leszno, jako odpłataną działalność pożytku publicznego  

2)  Gmina Leszno, jako zadanie własne  

-  na podstawie umowy o partnerstwie, współfinansując zadanie ze środków otrzymanych 

w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 

na lata 2014- 2020.  

 

§ 2. Za organizację, program zajęć i wysoki poziom merytoryczny GUTW odpowiada 

Koordynator GUTW, wyznaczany przez Stowarzyszenie Aktywne Leszno. 

 

§ 3. 1. Koordynatora GUTW wspiera głosem doradczym Rada Programowa GUTW, 

zwaną dalej „Radą”. 

2.  W skład Rady: 

1)  wchodzą: 

a)  Wójt Gminy Leszno, jako Przewodniczący Rady, 

b)  Prezes Stowarzyszenia Aktywne Leszno, jako Zastępca Przewodniczącego Rady;  

2)  zaprasza się: 

a)  dwie osoby wskazane przez Wójta Gminy Leszno, 

b)  dwie osoby wskazane przez Stowarzyszenie Aktywne Leszno. 
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§ 4.  1. Zajęcia na GUTW odbywają się w semestrze wiosennym i jesiennym, według 

harmonogramu ogłaszanego na stronie internetowej GUTW.   

2.  Zajęcia prowadzone są w formie wykładów. 

3. Zajęcia mogą być prowadzone także w formie dodatkowych kursów lub warsztatów.     

4.  W zajęciach mogą uczestniczyć wyłączne studenci GUTW, którzy wnieśli opłatę 

odpowiadającą danemu zakresowi studiów.  

5. Student, który uczestniczył w ponad połowie wykładów otrzymuje dyplom 

ukończenia tego semestru. 

 

§ 5. 1. Trzy razy w semestrze w ramach GUTW organizowany jest udział studentów 

w wydarzeniach kulturalnych.  

2.  Koszt biletu uprawniającego do udziału w wydarzeniu kulturalnym ponosi student.      

 

§ 6. Studentom GUTW zapewnia się darmowy transport na wykłady i wydarzenia 

kulturalne z terenu Gminy Leszno.  

   

§ 7. 1. W poczet studentów  GUTW przyjmowane są osoby, które:  

1)  chcą poszerzać swoją wiedzę oraz spędzać wolny czas w aktywny sposób; 

2)  złożą prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia studenta; 

3)  wniosą opłatę semestralną. 

2.  Formularzy zgłoszenia studenta składa się w miejscu i terminie ogłoszonym 

na stronie internetowej GUTW.  

3.  Osoba, która prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia studenta złoży 

po ogłoszonym  terminie,  przyjmowana jest w poczet studentów GUTW od miesiąca 

następującego po dniu złożenia tego formularza.  

 

§ 8. 1. Opłata semestralna wynosi: 

1)   30 złotych w zakresie podstawowym obejmującym udział we wszystkich wykładach 

albo 

2)  50 złotych w zakresie rozszerzonym obejmującym udział we wszystkich wykładach, 

kursach i warsztatach 

 - w danym semestrze.  
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2.  W przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 3, opłatę semestralną obniża się 

o 10 złotych za każdy miesiąc zajęć danego semestru poprzedzający przyjęcie w poczet 

studentów GUTW. 

3.  Opłatę semestralną wnosi się gotówką wraz z osobistym złożeniem formularza 

zgłoszenia studenta albo przelewem bankowym na rachunek Stowarzyszenia Aktywne 

Leszno w terminie siedmiu dni od dnia złożenia tego formularza.   

4.  Opłata semestralna nie podlega zwrotowi z tytułu rezygnacji studenta 

lub nieuczestniczenia w zajęciach. 

 

§ 8.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2019 r.    


