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Zarządzenie nr 34/2020 

Dyrektora Centrum Kultury Książ Wlkp.  

z dnia 31 marca 2020 r. 

 

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w Uniwersytecie Entuzjastów Świata 

       

 

 

§ 1. 

Wprowadza się regulamin uczestnictwa w Uniwersytecie Entuzjastów Świata.  

 

§ 2. 

Traci moc Zarządzenie nr 6/2017 Dyrektora Centrum Kultury Książ Wlkp. z dnia 03.04.2017 r. 

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.04.2020 r. 
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Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia nr 34/2020 

Regulamin uczestnictwa w Uniwersytecie Entuzjastów Świata.  

 

 I. Postanowienia ogólne 

 §1  

Uniwersytet Entuzjastów Świata (zwany dalej Uniwersytetem) działający w ramach struktur Centrum 

Kultury Książ Wlkp. rozpoczął swoje działanie inauguracją w dniu 20 kwietnia 2017 roku.  

  

§2  

Członkiem Uniwersytetu może zostad każda osoba (zwana dalej Studentem), która chce poszerzyd swoją 

wiedzę z zakresu różnych dziedzin nauki oraz spędzid czas wolny w aktywny sposób.  

  

§3  

1. Warunkiem członkostwa w Uniwersytecie jest wypełnienie przez Studenta deklaracji uczestnictwa 

(zał. Nr 1).  

2. Warunkiem uczestnictwa w wybranych przez Studenta warsztatach, organizowanych w ramach 

Uniwersytetu jest dostarczenie do Centrum Kultury Książ Wlkp. deklaracji uczestnictwa. 

  

§4  

Zgłoszenia i zapisy Studentów odbywają się od 1 stycznia do 31 stycznia każdego roku, zapisy 

przyjmowane są przez Centrum Kultury Książ Wlkp. Studentów obowiązuje rok akademicki, tzn. od lutego do 

grudnia każdego roku. Studentów obowiązuje coroczny zapis na dany rok akademicki. W indywidualnych 

przypadkach istnieje możliwośd, aby Student zapisał się  do Uniwersytetu w trakcie roku akademickiego. 

  

§5  

Rok akademicki składa się z minimum 8 spotkao. 

 

§6  

Uniwersytet jest finansowany ze środków Centrum Kultury Książ Wlkp.  

 

II. Cel i zakres działania Uniwersytetu  

§7  

Celem Uniwersytetu jest organizacja działalności dydaktycznej o charakterze otwartym, która ma 

zapewnid: 

1)   pozytywny wpływ na jakośd życia Studentów, 

2)   aktywizację społeczną, intelektualną, psychiczną i fizyczną Studentów, 

3)   prowadzenie edukacji z różnych dziedzin nauki, 
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4)   rozwijanie zainteresowao i umiejętności w formie warsztatów, 

5)   przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia, 

6)   rozwijanie pozytywnych kontaktów interpersonalnych. 

  

  §8  

1. Studenci mogą zapisad się na różnego rodzaju zajęcia tj. lektoraty, fizjoterapia, kurs komputerowy. 

2. Do utworzenia w/w zajęd niezbędna jest grupa min. 15 osób. 

 

§9 

Za poziom organizacyjny i dydaktyczny Uniwersytetu odpowiada Centrum Kultury Książ Wlkp., zwane 

dalej Centrum. 

 §10  

Do zadao Centrum należy: 

1)   ustalenie ogólnych kierunków działao Uniwersytetu, 

2)   określenie tematyki wykładów organizowanych w Uniwersytecie, 

3)   określenie zakresu warsztatów organizowanych w Uniwersytecie, 

4)   określenie ogólnych zasad naboru Studentów Uniwersytetu, 

5)   ustalenie zakresu imprez kulturalno-oświatowych organizowanych przez Uniwersytet, 

6)   ustalenie form promocji Uniwersytetu, 

7)   proponowanie i opiniowanie zmian w regulaminie. 

  

III. Organizacja działalności dydaktycznej w Uniwersytecie  

§11  

1. Podstawową formą działalności dydaktycznej Uniwersytetu są wykłady. 

2. Tematyka wykładów określana jest przez Centrum Kultury. 

3. W przypadku zainteresowania Studentów organizuje się również zajęcia warsztatowe. 

4. Uniwersytet prowadzi również dla swoich Studentów warsztaty oraz organizuje wycieczki, których koszty 

ponoszą Studenci. 

5. Centrum zastrzega sobie możliwośd zmiany terminów, miejsca i tematyki zajęd. Każdorazowo, po dokonaniu 

zmiany, odpowiednia informacja jest zamieszczona na stronie internetowej Centrum oraz przekazywana 

bezpośrednio zainteresowanym osobom drogą telefoniczną, mailową, poprzez portale społecznościowe wg 

danych podanych w deklaracji.  

6. Uczestnik zajęd sportowych jest zobowiązany  do posiadania odpowiedniego stroju i obuwia dostosowanego 

do wykonywanych dwiczeo. Każdy z uczestników zajęd bierze udział w zajęciach będąc świadomym 

wystąpienia możliwych kontuzji w trakcie zajęd, jednocześnie Student zapisując się na poszczególne 

warsztaty sportowe oświadcza, że jego stan zdrowia jest dobry i nie istnieją przeciwwskazanie medyczne do 
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wzięcia przez niego udziału w zajęciach sportowych i rekreacyjnych. W przypadku wystąpienia kontuzji 

Student nie wnosi przeciwko szkole roszczeo ponieważ był świadomy wystąpienia możliwych kontuzji. 

7. Po zakooczeniu roku akademickiego Studenci otrzymują dyplomy Uniwersytetu. 

8. Rezygnacja z uczestnictwa w Uniwersytecie wymaga pisemnego powiadomienia. 

9. Zmiana warsztatu lub terminu rozpoczęcia zajęd przez Studenta wymaga powiadomienia i uzgodnienia 

z Centrum. 

10. Centrum zastrzega, że zajęcia warsztatowe, wycieczki, itp. mogą zostad odwołane ze względu na 

niewystarczającą liczbę uczestników, liczba uczestników warsztatów jest określona w niniejszym Zarządzeniu. 

 

IV. Studenci Uniwersytetu  

§12  

1. Student jest zobowiązany uczestniczyd w możliwie dużej ilości wykładach Uniwersytetu w roku akademickim.  

2. Student ma obowiązek: 

1) przestrzegad Regulaminu Uczestnictwa w Uniwersytecie, 

2) wspierad inicjatywy innych Studentów,       

3) postępowad zgodnie z zasadami współżycia społecznego. 

  

§13  

Student ma prawo: 

1) zgłaszad propozycje i inicjatywy usprawniające działalnośd Uniwersytetu do Centrum, 

2) korzystad z wszelkich form działalności organizowanych przez Uniwersytet, 

3) aktywnie uczestniczyd w pracach i działalności Uniwersytetu, 

4) propagowad cele i działalności Uniwersytetu w społecznościach lokalnych. 

 

 §14  

1. Student zostaje skreślony z listy Studentów Uniwersytetu w przypadku: 

1)   pisemnej rezygnacji, 

2)  nieprzestrzegania poniższego regulaminu.  

2. Skreślenia dokonuje Dyrektor Centrum Kultury Książ Wlkp. 

 

V. Opłaty Uniwersytetu  

§15  

1. Udział w zajęciach organizowanych w ramach Uniwersytetu jest nieodpłatny lub częściowo odpłatny.  

2. Studenci ponoszą całkowite koszty organizowanych wycieczek. 

    

VI. Postanowienia koocowe 

§16  

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2020 r. 
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 DEKLARACJA O PRZYSTĄPIENIA DO UNIWERSYTETU ENTUZJASTÓW ŚWIATA 

Nazwisko i imię: …....................................................................................................  

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………. 

Nr telefonu, adres e-mail …………………………………………………………………….……. 

 

Ja niżej podpisany(a) zgłaszam chęd przystąpienia do Uniwersytetu Entuzjastów Świata i proszę 

o przyjęcie w poczet członków.  

Jednocześnie oświadczam, że są mi znane postanowienia Zarządzenia Dyrektora Centrum Kultury Książ 

Wlkp. Zobowiązuję się do przestrzegania tych postanowieo.  

…........................., dnia ….................   ……………….......................................     

         (własnoręczny podpis)  

 

* Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury Książ Wlkp. ul. Zakrzewska 15, 63-130 

Książ Wlkp. 

* Z inspektorem ochrony danych można skontaktowad się za za pomocą adresu e-mail: biuro@msvs.com.pl we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych.  

* Dane osobowe przetwarzane w celu przystąpienia i uczestnictwa w Uniwersytecie Entuzjastów Świata  

i Centrum Kultury Książ Wlkp. w związku z działaniami niezbędnymi do wykoniania umowy. 

* Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, a także prawo wniesienia skargi  

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją  

ich nie podania będzie brak możliwości realizacji umowy.  

                                                                                                                             ………………………………………………..….. 

      podpis   

* Podczas zajęd wykonywane będą zdjęcia na potrzeby informacyjne Centrum Kultury Książ Wlkp., które będą 

publikowane na stronie www.ck-ksiazwlkp.pl oraz FB Centrum Kultury Książ Wlkp. oraz Biblioteki Publiczne 

w Książu Wlkp. 

* Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalanego na fotografiach oraz nagraniach 

video, wykonanych podczas zajęd w ramach Uniwersytetu Entuzjastów Świata oraz wykorzystanie ich 

w materiałach promocyjnych i informacyjnych Centrum Kultury Książ Wlkp.  

…………………………..….. 

         podpis   

* Wyrażam zgodę na otrzymanie informacji drogą mailową oraz sms-ową o przedsiewzięciach organizowanych 

przez Centrum Kultury Książ Wlkp.   

…………………………..….. 

           podpis 

 

Wyrażona zgoda jest dobrowolna i może zostad wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośd  

z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem 

mailto:biuro@msvs.com.pl
http://www.ck-ksiazwlkp.pl/
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REGULAMIN STUDENTA UNIWERSYTETU ENTUZJASTÓW ŚWIATA 

 

1. Członkiem – Studentem Uniwersytetu może byd osoba zainteresowana możliwością kształcenia  oraz 

wzmacnianiem postawy aktywności społecznej. 

2. Studenci Uniwersytetu mają prawo: 

a) posiadania indeksu, 

b) brania udziału we wszystkich rodzajach prowadzonych zajęd, 

c) inicjowania nowych form działalności programowych i twórczych. 

3. Studenci Uniwersytetu zobowiązani są do: 

a) przestrzegania wszystkich ustaleo zawartych w Zarządzeniu Dyrektora Centrum Kultury Książ Wlkp., 

b) uczestniczenia w pracach społecznych na rzecz Uniwersytetu i środowiska społecznego, 

c) okazywania indeksu Uniwersytetu na każde życzenie upoważnionej osoby, 

d) kulturalnego zachowania, licującego z godnością Studenta Uniwersytetu i podczas wszystkich zajęd i 

uroczystości, a w szczególności do: 

 nie spóźniania się na wykłady i nie opuszczania Sali przed zakooczeniem wykładu, 

 nie rozmawiad podczas wykładów i nie używad telefonu komórkowego podczas wykładów. 

4. Studenta Uniwersytetu powinna cechowad: 

a) wzajemna życzliwośd, uprzejmośd i wyrozumiałośd, 

b) chęd niesienia pomocy innym, 

c) troska o dobro i rozwój Uniwersytetu. 

 

NIE PRZESTRZEGANIE REGULAMINU ORAZ ŚWIADOME, NAGANNE ZACHOWANIE STUDENTA UPOWAŻNIA 

CENTRUM KULTURY KSIĄŻ WLKP. DO PODJĘCIA DECYZJI O WYKLUCZENIU GO Z LISTY STUDENTÓW 

UNIWERSYTETU. 

 


