
  

 

 
STOWARZYSZENIE WRZESIŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
 

  Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków stowarzyszenia WUTW. 
 Oświadczam, że znany mi jest Statut Stowarzyszenia oraz Przewodnik Studencki 

       i zobowiązuję  się  do  przestrzegania i stosowania  postanowień  tam  zawartych. 
   Deklaruję składkę członkowską w kwocie ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia 
 w wysokości 100,00 zł. Konto bankowe WUTW – 13 9681 0002 0021 9936 0193 0053 

 
                                                                          ……………………………………………………….. 
                                                                                                           Podpis 
 Numer indeksu: .................. 
 Jestem słuchaczem WUTW od roku ............... 
 

 Dane osobowe: 

 imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………........... 

 data urodzenia ………………………..........………………………………………………………..........…….. 

 adres zamieszkania ……………………………………………………………………………..........…………... 

 gmina: …………………………………….  tel………….........…………tel. kom…….......……........…….. 

 wykształcenie ………………………………………………… zawód…………………………......…………….. 

 nie pracuje: emerytura, renta (właściwe podkreślić) 

 przejście na emeryturę / rentę rok…………………………. 

  Deklaruję następującą pomoc i pracę na rzecz WUTW ……………………………........………. 
 …………………………………………………………………………………….........................................…..
 ………………………………………………………………………………………...................................……… 

 
 

……………………………………………………… 
                                                                                                      Podpis 
 Oświadczam, że biorę na siebie całkowitą odpowiedzialność w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń losowych  
 zaistniałych na zajęciach WUTW. 
 Oświadczam, że wyrażam świadomie zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych  
 oraz upublicznianie wizerunku dla potrzeb Stowarzyszenia, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu  
                Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 wejście w życie 25.05.2018 r. 
 Oświadczam, że zapoznałam/em się z "OBOWIĄZKIEM INFORMATYCZNYM RODO" 
 

 
  Września,  dnia………………………………….........              ..............................................................................                                                    
                                                                                                                              Podpis 

 
 
 Decyzja Zarządu Stowarzyszenia Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
 

 
                                                                                       …………………………………………………………………............. 
                                                                                                                               Prezes Zarządu WUTW: 



  

 

 
Deklaracja uczestnictwa słuchacza WUTW w zajęciach 

          w roku 2022/2023 
 

 Nazwisko i imię…………………………………......…….......………….…  PESEL  .........…………………….....  
 

 Adres ………………….....………………………………..........………..……. Telefon ……………….................. 
 
       I.  Obowiązkowe: 

 Wykłady plenarne z zakresu: nauka zdrowie, psychologia, historia, sztuka, podróże po świecie i in.  odbywają się 
        raz lub dwa razy w miesiącu. 

 
      II. Deklaruję udział w sekcjach: 

 
                 a) odpłatnych: 

 język angielski – średnio zaawansowana lub zaawansowana 

 informatyka     – zaawansowana, początkująca 

 pilates………………………………………………............... 

 choreoterapia………………………………………........... 

 tai-chi………………………………………………................ 

 fitball………………................................................. 

 gimnastyka rehabilitacyjna………………………….... 

 Joga …................................................................ 

 gimnastyka korekcyjna ….................................. 

 zdrowy kręgosłup ............................................. 
    

 Zajęcia w w/w sekcjach odbywają się raz w tygodniu 
 Odpłatność za udział w zajęciach jednej sekcji ustalana i podawana będzie na początku każdego roku 
 akademickiego. 
 W sekcji  fitness w wodzie dochodzi opłata za wstęp na basen.  

 
  b)   zajęciach nieodpłatnych: 

 sekcja regionalna…………………………………....….…. 

 historia sztuki ….................................................     

 sekcja spotkań z kulturą ( teatr, muzyka, film ) 

 sekcja „ Zdrowie a styl życia„ …………….………….. 

 klub miłośników muzyki  „Pod Bemolem" ....... 

 Nordic Walking ................................................. 

 sekcja turystyczna ( rowerowa, wycieczki krajowe i zagraniczne ) 

 rękodzieła ......................................................... 

 fotograficzna..................................................... 

 Dskusyjny Klub Filmowy ................................... 
        

 
 

   Spotkania odbywają się raz w miesiącu. 

 
 Wybrane zajęcia podkreśl lub zaznacz znakiem „iks” ( X ). 

 
 
 Września, dnia …………......….....…………                                          Podpis: ................................................. 


