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Regulamin 

Akademii Trzeciego Wieku 

w Collegium Da Vinci w Poznaniu 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Akademia Trzeciego Wieku (zwana dalej ATW) działa w Collegium Da Vinci (zwanym dalej Uczelnią)  

w ramach jednostki organizacyjnej Centrum Rozwoju Edukacji (zwanej dalej CRE). 

2. Polityką finansową ATW zajmuje się Dyrektor CRE. Organizacją i kierowaniem ATW, nadzorem 

merytorycznym, określaniem tematyki zajęć i wykładów, zasad naboru, rekrutacją, obsługą 

wykładowców oraz słuchaczy zajmuje się Koordynator Biura ATW.  

3. Do zadań ATW należy: 

a. wspomaganie kształcenia dorosłych, 

b. zachowanie i zwiększenie intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności słuchaczy, 

c. przeciwdziałanie samotności, aktywizacja społeczna osób starszych, 

d. prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauki. 

4. Dla osiągnięcia wyżej określonych zadań ATW organizuje: 

a. wykłady specjalistów z różnych dziedzin nauki mające na celu poszerzenie wiedzy  

i zainteresowań słuchaczy, 

b. zajęcia seminaryjne w sekcjach zainteresowań, 

c. lektoraty języków obcych, 

d. praktyczne zajęcia z zakresu kultury fizycznej, 

e. wycieczki turystyczne i krajoznawcze, 

f. akcje informacyjne lub promocyjne propagujące działalność ATW, 

g. różne formy wspólnego spędzania czasu, 

h. współpracę z partnerami (kina, teatry i inne),  

i. inne formy zajęć. 

5. ATW może współpracować z uczelniami wyższymi, uniwersytetami trzeciego wieku oraz z innymi 

organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą realizującymi cele pokrewne z celami ATW. 

6. Działalność ATW jest finansowana z opłat, na które składają się: 

a. opłata rekrutacyjna, 

b. opłata członkowska, 

c. opłaty za udział w zajęciach danej sekcji, 

d. odpłatność za wycieczki, 

e. dowolne wpłaty członków, 

f. darowizny osób fizycznych lub prawnych. 

§ 2 Warunki uczestnictwa 

1. Słuchaczem ATW może zostać każda osoba, która ukończyła 50 rok życia. 

2. Do ATW zostaną przyjęte osoby, które złożą: 

a. kwestionariusz osobowy, 

b. deklarację wyboru zajęć na semestr lub na rok,  

c. dowód wpłaty: opłaty rekrutacyjnej, członkowskiej i za udział w zajęciach danej sekcji, zgodnie 

z Regulaminem opłat ATW. 
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3. Dokumenty można składać:  

a. osobiście, 

b. pocztą tradycyjną, 

c. pocztą elektroniczną, 

d. poprzez formularz rekrutacyjny na stronie internetowej ATW. 

4. Wszystkie zmiany dotyczące złożonych dokumentów, a także zapisów muszą być składane  

w formie pisemnej. 

5. Złożenie dokumentów aplikacyjnych oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

6. Każdy słuchacz otrzymuje legitymację słuchacza ATW. Legitymacja jest bezpłatna, jednakże za 

wyrobienie duplikatu legitymacji pobierana jest opłata zgodnie z Regulaminem opłat ATW. 

7. Okres bycia słuchaczem ATW jest nieograniczony. 

8. Słuchaczy obowiązuje coroczny zapis na kolejny rok/semestr zajęć. 

9. Członkostwo w ATW jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie 

przez Uczelnię wizerunku słuchaczy ATW, w szczególności ujętych w materiałach wykonanych 

podczas wykładów i warsztatów, do celów promocyjnych.  

10. Członkostwo w ATW nie obliguje do korzystania z zajęć w ramach sekcji. 

11. Każdy słuchacz może wybrać dowolną liczbę sekcji. 

12. Słuchacze ATW biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność. W przypadku zajęć 

sportowych, jeżeli słuchacz posiada przeciwwskazania ruchowe lub zdrowotne, zaleca się 

konsultacje z lekarzem przed rozpoczęciem udziału. Opłaty za zajęcia nie obejmują ubezpieczenia. 

§ 3 Organizacja działalności dydaktycznej 

1. Harmonogram roku akademickiego w tym terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, rekrutacji 

uzupełniającej między semestrami, realizacji zajęć, przerw świątecznych i innych określone są  

w Kalendarzu roku ATW, publikowanym na stronie internetowej ATW oraz w informatorze ATW. 

2. Podstawową działalnością ATW są wykłady otwarte dla wszystkich słuchaczy oraz sekcje 

zainteresowań.  

3. Harmonogram wykładów wraz z tematami jest publikowany na stronie internetowej ATW oraz  

w informatorze ATW. ATW zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany kolejności wykładów  

z przyczyn losowych.  

4. W przypadku zmiany tematu lub odwołania wykładu słuchacze otrzymują informację o zmianach 

na adres e-mail oraz za pośrednictwem sms. Informacja jest także umieszczana na stronie 

internetowej.  

5. W wykładach mogą wziąć udział jednorazowo osoby nie będące słuchaczami ATW po 

wcześniejszym uiszczeniu opłaty zgodnie z Regulaminem opłat.  

6. Warunkiem uczestnictwa w wykładach jest okazanie legitymacji słuchacza ATW lub w przypadku 

jednorazowego wejścia osoby nie będącej słuchaczem – dowodu wpłaty.  

7. Liczba miejsc w poszczególnych sekcjach zainteresowań jest ograniczona. O przyjęciu do sekcji 

decyduje kolejność zgłoszeń. 

8. Zajęcia w danej sekcji zainteresowań zostaną uruchomione, pod warunkiem przyjęcia minimalnej 

dla danej sekcji liczby uczestników. Informacja o uruchomionych sekcjach zostanie przekazana 

uczestnikom przed terminem drugich zajęć (poszczególnych sekcji), zgodnie z Kalendarzem roku 

ATW. 
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9. Informacja o przyjęciu do ATW oraz o uruchomieniu danej sekcji podawana będzie indywidualnie 

kandydatom i/lub członkom ATW, telefonicznie i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej  

e-mail. 

 

§ 4 Prawa i obowiązki słuchacza 

1. Słuchacz ATW ma prawo do: 

a. zdobywania wiedzy, rozwijania zainteresowań oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń 

dydaktycznych Uczelni, pracowni komputerowych, zbiorów bibliotecznych, itp.; 

b. uczestniczenia w wykładach i spotkaniach organizowanych przez Collegium Da Vinci  

o charakterze otwartym; 

c. uczestniczenia we wszystkich rodzajach zajęć organizowanych przez ATW: bezpłatnych  

i odpłatnych zgodnie z przyjętymi zasadami odpłatności; 

d. inicjowania nowych form działań programowych i twórczych; 

e. zgłaszania uwag i wniosków dotyczących działalności ATW. 

2. Słuchacz ATW ma obowiązek: 

a. postępować zgodnie z Regulaminem ATW; 

b. przestrzegać decyzji Rektora Collegium Da Vinci i Koordynatora Biura ATW; 

c. przestrzegać zasad kulturalnego współżycia oraz wzajemnej życzliwości i pomocy koleżeńskiej;  

d. nie utrudniać zdobywania wiedzy innym słuchaczom;  

e. terminowo składać deklarację wyboru zajęć na semestr lub rok; 

f. terminowo wnosić opłaty obowiązujące w ATW, czyli przed rozpoczęciem pierwszych zajęć 

(opłata rekrutacyjna, członkowska, za sekcje oraz zajęcia dodatkowe); 

g. posiadać ważną legitymację słuchacza ATW i okazywać ją w razie potrzeby. 

§ 5 Ustanie członkostwa 

1. Skreślenie z listy słuchaczy może nastąpić z powodu: 

a. zalegania z opłatami przez okres co najmniej dwóch semestrów, 

b. naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu ATW lub przepisów porządkowych 

obowiązujących na terenie Uczelni, 

c. nieprzestrzegania zasad współżycia społecznego,  

d. dobrowolnego wystąpienia złożonego przez słuchacza w formie pisemnej. 

2. Za datę rezygnacji uznaje się datę wpływu pisemnej rezygnacji do Biura Akademii Trzeciego 

Wieku. 

§ 6 Przepisy końcowe 

1. Zasady wnoszenia opłat określa Regulamin opłat ATW stanowiący integralną część niniejszego 

Regulaminu.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor CRE. 

 

 

 

 

 


