REGULAMIN PROGRAMU
„PRASKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU”

§ 1. Charakter i cel PUTW
Praski Uniwersytet Trzeciego Wieku, zwany dalej „PUTW” jest projektem koordynowanym przez
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, a utworzony
w celu kształcenia ustawicznego osób, które ukończyły 60 lat i mieszkają na Pradze-Północ.
§ 2. Zadania PUTW
1. Do zadań PUTW należy:
a) aktywizacja osób przyjętych na PUTW,
b) prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauki, sztuki i sportu,
c) promocja zdrowego stylu życia.
2. Dla realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, PUTW prowadzi:
a) wykłady z różnych dziedzin nauki, sztuki i sportu,
b) zajęcia seminaryjne w sekcjach zainteresowań,
c) zajęcia sportowe i kulturalne mające na celu rozwój fizyczny i intelektualny osób starszych.
3. Dla realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, PUTW może współpracować m.in. z:
a) jednostkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy,
b) organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie m.st. Warszawy, w tym w
szczególności na terenie Dzielnicy Praga-Północ,
c) szkołami wyższymi,
d) innymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku w kraju i za granicą,
e) innymi organizacjami w kraju i za granicą realizującymi cele zbliżone do celów PUTW.

§ 3. Oferta edukacyjna PUTW
1. Oferta edukacyjna PUTW obejmuje:
a) zajęcia w formie wykładów oraz warsztatów z różnych dziedzin nauki, sztuki i sportu,
b) inne formy zajęć w postaci m.in. wydarzeń kulturalnych, zajęć sportowych, wycieczek itd.
2. Forma zajęć może ulec zmianie w zależności od zapotrzebowania i zainteresowania słuchaczy
PUTW.
§ 4. Słuchacze PUTW
1. Z oferty edukacyjnej PUTW może korzystać osoba, która została przyjęta na PUTW w wyniku
postępowania rekrutacyjnego na zasadach, o których mowa w ust. 2-4 poniżej, zwana dalej
„Słuchaczem PUTW”.
2. Warunkiem przyjęcia na PUTW jest:
a) ukończenie 60. roku życia,
b) stałe zamieszkanie na terenie Dzielnicy Praga-Północ.
3. Słuchacz PUTW może wybrać dowolną liczbę zajęć dodatkowych zgodnie ze swoimi
zainteresowaniami w zależności od limitu miejsc w grupie zajęciowej.
4. Limit przyjęć na PUTW jest uzależniony w każdym semestrze od możliwości organizacyjnych,
kadrowych i lokalowych.
5. Słuchacz zostaje przyjęty na PUTW na rok akademicki, tj. dwa semestry. Słuchacz, który chce
kontynuować naukę powinien zapisać się na PUTW przed rozpoczęciem kolejnego roku
akademickiego

6. Plan zajęć i limity miejsc na dane zajęcia ogłaszane są co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem
semestru na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy oraz w formie
papierowej w miejscach uczęszczanych przez seniorów zlokalizowanych na terenie dzielnicy
takich jak: Urząd Dzielnicy Praga-Północ, Ośrodek Pomocy Społecznej, Biblioteka Publiczna, Dom
Kultury, Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami oraz
inne dzielnicowe jednostki organizacyjnej; sklepy, kawiarnie, apteki itp.
7. Słuchacze mogą zapisać się na PUTW oraz na zajęcia poprzez formularz zgłoszeniowy. Formularz
należy wypełnić, a następnie dostarczyć do Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy
ul. Kłopotowskiego 15 w Warszawie (kancelaria Urzędu Dzielnicy na parterze). Liczy się kolejność
zgłoszeń.
8. Formularz, o którym mowa w ust. 7, stanowi załącznik do Regulaminu. Słuchacz zobowiązany jest
podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawa –
Dzielnicę Praga-Północ.
9. Słuchacz może zrezygnować z uczestnictwa w zajęciach, o czym musi poinformować pisemnie
osobę prowadzącą zajęcia lub Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy PragaPółnoc m.st. Warszawy. Po rezygnacji słuchacza Urząd może przeprowadzić dodatkową
rekrutację na wakujące miejsce.
10. Słuchacz, który nie brał udziału w trzech kolejnych zajęcia z danej tematyki i nie usprawiedliwił
swojej nieobecności, zostaje usunięty z listy słuchaczy danych zajęć czy wykładów.
§ 5. Przetwarzanie danych osobowych
Szczegółowe zapisy dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w formularzu
zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do Regulaminu.
§ 6. Indeks i dyplom Słuchacza PUTW
Słuchacz PUTW otrzymuje indeks oraz dyplom ukończenia PUTW, które mają charakter symboliczny
i nie stanowią indeksu czy dyplomu ukończenia studiów w rozumieniu Ustawy ‒ Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

Załącznik do Regulaminu
Formularz zgłoszeniowy kandydata na słuchacza Praskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

I. Dane Słuchacza
1. Imię i nazwisko:

..............................................................................................................
2. Adres i dane:

Data urodzenia
dzień/miesiąc/rok

Adres zamieszkania

Nr telefonu
Adres e-mail

Uniwersytet Trzeciego Wieku oprócz aktywności, które Państwu zaproponujemy będzie także
miejscem gdzie to Państwo będziecie mogli podzielić się swoją wiedzą, umiejętnościami czy pasją.
Zapraszamy do poprowadzenia wykładu, warsztatów majsterkowania, warsztatów plastycznych czy
kulinarnych, zajęć sportowych, zajęć gry w brydża, szachy czy innych aktywności. Jako
uczestniczka/uczestnik UTW możesz też pomóc w przygotowaniu sali na zajęcia, w przygotowaniu
potańcówki czy w ramach wzajemności opiekować się ogrodem sąsiedzkim.
Jeśli czujesz że z naszą pomocą mogłabyś, mógłbyś podzielić się posiadanymi umiejętnościami lub
pomóc w inny sposób w działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku napisz co mogłoby to być:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych*:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Prezydenta m.st. Warszawy moich danych osobowych
w zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania , numer telefonu, email.
Udzielam zgody w celu: realizacji zadań zgodnie z regulaminem PUTW oraz działań informacyjnopromocyjnych prowadzonych przez m.st. Warszawa - Dzielnica Praga-Północ w swoich oficjalnych
kanałach komunikacji m.in. strona www, profile social media, prasa lokalna, serwis Youtube, a także
podczas wydarzeń gdzie komunikowane są działania miasta. Zgody udzielam na podstawie art. 6 ust.
1 lit a RODO[1], który dotyczy przetwarzania danych osobowych na podstawie dobrowolnej zgody.

Słuchacz zapisując się na PUTW oświadcza, że wyraża nieodwołalną, nieograniczoną czasowo oraz
terytorialnie zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku przez m.st. Warszawa - Dzielnica PragaPółnoc (z siedzibą przy ul. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa) w związku z uczestnictwem w
zajęciach organizowanych w ramach działalności PUTW w jakiejkolwiek formie i na wszystkich polach
eksploatacji znanych w chwili złożenia niniejszego oświadczenia, w tym wskazanych w art. 50 ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgoda obejmuje również zestawienie wizerunku z innymi
wizerunkami, jego przetworzenie oraz możliwość opatrzenia wizerunku komentarzem. Powyższe
oświadczenie jest zezwoleniem w rozumieniu art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

...........................................
(miejscowość, data)

[1]

............................................
(czytelny podpis kandydata)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

