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Regulamin opłat 
Akademii Trzeciego Wieku 

w Collegium Da Vinci w Poznaniu 
 

1. Nauka w Akademii Trzeciego Wieku jest odpłatna. Słuchacze Akademii Trzeciego Wieku (zwanej dalej 
ATW) wnoszą następujące opłaty: 
a. Opłata rekrutacyjna – wnoszona jednorazowo przez nowego słuchacza ATW w wysokości  

50 zł. 
b. Opłata członkowska – wnoszona obligatoryjnie przez każdego słuchacza ATW. Słuchacz ma 

możliwość wnoszenia opłaty na cały rok akademicki w wysokości 135 zł lub na jeden wybrany 
semestr w wysokości 85 zł. Opłata członkowska w każdym przypadku wnoszona jest z góry. 
Opłata członkowska uprawnia do uczestniczenia w wykładach, warsztatach i wydarzeniach 
organizowanych przez ATW, wykładach i spotkaniach organizowanych w Collegium Da Vinci  
o charakterze otwartym, korzystania ze zbiorów biblioteki Collegium Da Vinci oraz zniżek 
partnerów ATW.  

c. Opłata za udział w sekcji – opłata za wybrane sekcje wnoszona zgodnie z deklaracją słuchacza  
z góry na cały rok akademicki lub na wybrany semestr. Ceny uwzględnione w cenniku (zał. 1) 
dotyczą jednego semestru. Przy płatności z góry za cały rok akademicki cenę za sekcję należy 
podwoić. 

d. Dodatkowe koszty materiałów potrzebnych na zajęcia oraz koszty podręcznika do języka obcego 
ponoszą słuchacze. 

e. Dodatkowe odpłatności za wydarzenia organizowane w ramach ATW. 
f. Opłata za wyrobienie duplikatu legitymacji w wysokości 20 zł.  

2. Warunkiem uruchomienia danej sekcji w semestrze jest zapisanie się minimalnej wymaganej liczby 
uczestników. Minimalna wymagana liczba uczestników w grupie to 12 osób. Jeśli grupa będzie liczyła 
mniej niż 12 osób, nie zostanie uruchomiona. Dyrektor CRE może podjąć decyzję o uruchomieniu sekcji 
liczącej mniej niż 12 osób w uzasadnionych sytuacjach.  

3. W przypadku:  
a. braku miejsc na wybraną sekcję, 
b. nieuruchomienia zajęć w ramach danej sekcji;  

słuchaczowi przysługuje zwrot opłaty za udział w zajęciach danej sekcji. 
4. Opłata członkowska oraz opłaty za sekcje mogą być wnoszone na cały rok akademicki z góry lub na 

jeden semestr – zgodnie ze złożoną deklaracją. Bez względu na sposób płatności wszystkie należności 
uiszczane są z góry. Członek ATW zobowiązany jest do uiszczenia należnych opłat do dnia pierwszych 
zajęć zgodnie z harmonogramem roku ATW. 

5. Opłaty dokonywane są w formie bezgotówkowej na numer konta bankowego wskazanego  
w deklaracji wyboru zajęć. 

6. W przypadku zapisu do ATW w połowie semestru (po 6 zajęciach) opłaty za sekcje są pobierane w 
wysokości 50% od ceny podstawowej. Zapis ten nie dotyczy opłaty rekrutacyjnej i opłaty członkowskiej.  

7. Akademia Trzeciego Wieku może również finansować swoją działalność otrzymując darowizny od osób 
fizycznych lub prawnych. 

8. W przypadku rezygnacji złożonej nie później niż po pierwszych zajęciach, członkowi ATW zwracana 
jest pełna wniesiona opłata członkowska oraz opłata za udział w zajęciach danej sekcji.  

9. W przypadku rezygnacji z zajęć sekcji i/lub członkostwa albo skreślenia słuchacza ATW w terminie 
późniejszym niż określony w pkt. 8. Regulaminu, czyli po drugich lub kolejnych zajęciach, ATW zwraca 
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członkowi część wniesionej opłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu od dnia złożenia rezygnacji 
do końca semestru. Zwroty nie są dokonywane wstecz za nieobecności w trakcie trwania semestru.  

10. Wszelkie dodatkowe zwolnienia z opłat są przyznawane indywidualnie przez Rektora Collegium Da 
Vinci w Poznaniu na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.  

11. Na pisemny wniosek słuchacza istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.  
12. W wykładach mogą uczestniczyć osoby niebędące członkami ATW pod warunkiem: 

a. uzyskania zgody Koordynatora Biura ATW przed wybranym wykładem, warunkowanej liczbą 
miejsc w sali oraz brakiem innych przeciwwskazań organizacyjnych, 

b. uiszczenia i dostarczenia do Biura ATW potwierdzenia opłaty w wysokości 25 zł, przed wybranym 
wykładem. 

13. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią: 
a. Załącznik nr 1 Cennik sekcji  
b. Zasady promocji „Po znajomości”  

14. Ceny sekcji oraz zasady promocji ustalane są osobno na każdy rok akademicki ATW i podawane do 
wiadomości nie później niż 6 tygodni przed rozpoczęciem semestru, zgodnie z harmonogramem roku 
ATW. 
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Załącznik nr 1 
CENNIK SEKCJI ZA SEMESTR: 
 

SEKCJE ZAINTERESOWAŃ LICZBA GODZIN CENA [ZŁ] 

NOWOŚCI   

Fotografia cyfrowa 24 228 

Pokochać siebie, pokochać świat 24 264 

Po Poznaniu, … dla poznania 24 204 

Religioznawstwo 24 204 

Wokół filozofii istnienia 
(tylko semestr zimowy)  

24 204 

SPORTOWE  

Aqua gimnastyka 12 264 

Brydż 24 180 

Gimnastyka z elementami jogi 24 192 

Gimnastyka zdrowotna 12 180 

Nordic Walking 24 192 

Trening kondycji 24 192 

Tai chi 24 192 

Zumba Gold 12 180 

JĘZYKI OBCE  

Język angielski 24 204 

Język hiszpański 24 204 

Język niemiecki 24 204 

Język rosyjski 24 204 

Język włoski 24 204 

Kultura krajów hiszpańskojęzycznych 
(zajęcia prowadzone w języku hiszpańskim) 

 

24 204 

HUMANISTYCZNE  

Dzieje filozofii. Od starożytności do współczesności 24 204 

Dzieje społeczno-polityczne Europy 24 264 

Jak patrzeć na dzieło plastyczne (historia sztuki) 
 

24 204 

Komunikacja interpersonalna – podróż w głąb siebie 24 204 
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Spotkania z literaturą  
(tylko semestr zimowy) 

 

24 204 

Trening pamięci 24 204 

Zdrowe żywienie i psychodietetyka 24 228 

ARTYSTYCZNE  

eSTS – eStrada Trochę Starszych 
(warsztaty wokalne) 

 

24 204 

Ikonopisanie  
(wszystkie materiały w cenie zajęć) 

 

26 360 

Pracownia rękodzieła artystycznego 26 190 

Rysunek 26 230 

  

SEKCJA KOMPUTEROWA 24 228 


