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Załącznik nr 2 

do Zarządzenia nr 2/2019 
Dyrektora MOK w Pruszkowie 

z dnia 20.05.2019. 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY  

PRUSZKOWSKIEGO UNIWESYTETU TRZECIEGO WIEKU 

 

I. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY REKRUTACJI 

1. Słuchaczem PUTW może zostać każda dorosła osoba akceptująca zasady uczestnictwa ujęte w 

niniejszym regulaminie. 

2. Warunkiem uczestnictwa w PUTW  jest: 

• złożenie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.mok-kamyk.pl lub w 

siedzibie głównej MOK, 

• załączenie jednego zdjęcia do legitymacji (nie dotyczy słuchaczy kontynuujących), 

• dokonanie opłaty semestralnej. 

Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych i potwierdzenie przyjęcia osoby zgłaszanej na listę 

słuchaczy PUTW odbywa się wyznaczonym przez organizatora terminie w następującym porządku: 

jedno zgłoszenie złożone osobiście - jedno zgłoszenie przesłane drogą elektroniczną na adres: 

putw@mok-kamyk.pl (według kolejności nadesłanych zgłoszeń). W pozostałe dni zapisów 

przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych  i potwierdzenie przyjęcia osoby zgłaszanej na listę 

słuchaczy PUTW odbywa się w miarę dostępności miejsc wolnych i w kolejności dostarczanych 

zgłoszeń.    

 

II.  ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 

1.  Słuchacze zobowiązani są do posiadania w trakcie wykładów i warsztatów legitymacji PUTW 

celem okazywania jej pracownikom MOK. 

2. Nieobecność na zajęciach nie uprawnia do zwrotu opłaty semestralnej, ani jej części. 

3. Rok akademicki obejmuje dwa semestry (zimowy i letni) i trwa od października do czerwca 

następnego roku.  

4. Wykłady odbywają się raz w tygodniu, w czwartki, w godzinach przedpołudniowych. Każdy 

wykład trwa od 60 do 90 minut. Wraz z rozpoczęciem semestru każdy słuchacz otrzyma plan 

wykładów na dany semestr. Będzie on również dostępny na stronie www.mok-kamyk.pl w zakładce 

PUTW. 

5. Słuchacz zobowiązany jest do przyjścia około 10 minut wcześniej przed wykładem. Umożliwi to 

dokonanie prawidłowej rejestracji i pozwoli planowo rozpocząć wykład. 

6. Słuchacze wybierają spośród własnego grona pięcioosobową Radę Słuchaczy. Rada ta wspiera 
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merytorycznie działalność PUTW i współpracuje z pracownikami MOK. 

7. Rada Słuchaczy oraz wszyscy słuchacze mają prawo sygnalizować swoje propozycje programowe, 

jak również występować z wnioskami i uwagami. 

 

III.   PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA 

1.  Wysokość opłat za uczestnictwo w PUTW reguluje cennik wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora 

MOK w Pruszkowie. 

2. Opłaty wnoszone są z góry, do 15-go dnia miesiąca rozpoczynającego semestr PUTW.  

3. Opłaty można dokonywać w kasie MOK od poniedziałku do piątku w godzinach pracy kasy lub 

przelewem na konto w ING Banku Śląskim Oddział Pruszków nr 84 1050 1924 1000 0022 4396 4992 

 (w tytule przelewu należy umieścić: PUTW,  imię i nazwisko uczestnika, semestr letni lub zimowy). 

4. Opłata semestralna jest opłatą stałą, niezależnie od tego w ilu wykładach uczestniczył słuchacz 

PUTW. 

5. Opłaty za wykłady w ramach PUTW,  na których słuchacz nie był obecny nie są zwracane. 

6. Wspólne wyjścia do teatru, filharmonii, muzeum oraz wycieczki i imprezy okolicznościowe są 

płatne dodatkowo. 

 

IV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. W trakcie Roku Akademickiego 2019/2020 przewiduje się następujące przerwy: 

• świąteczna (od 16 grudnia 2019r.  do 1stycznia 2020r.) 

• ferie zimowe (od 10 lutego do 23 lutego 2020r.) 

• świąteczna  (od 6 kwietnia  do 12 kwietnia 2020r.) 

2.  Miejski Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo do: 

• odwołania zaplanowanych wykładów z przyczyn niezależnych od Organizatora. Informacja 

o odwołaniu wykładu podana będzie na stronie MOK w najbliższym możliwie terminie. 

•  wykorzystywania i przetwarzania zdjęć, nagrań filmowych z wizerunkiem uczestników, 

zarejestrowanych podczas zajęć, wykładów, imprez, oraz zamieszczania ich na stronach typu: 

Facebook, YouTube, w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością 

MOK. 

3. W celu spełnienia wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 

27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, DZ. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.), przez "MOK", uczestnicy 

zajęć mają zakaz wykonywania zdjęć i nagrań prywatnymi urządzeniami do rejestracji obrazu i 

dźwięku. 


