
REKRUTACJA 
Rok akademicki 2021/2022 

Informacja dla kandydatów i słuchaczy NUTW w Pile. 

Stowarzyszenie Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile działa na 

podstawie Statutu NUTW w Pile. 

 

Zapisując się do NUTW należy : 

1. Przedłożyć: 

* dowód osobisty /do wglądu/ 

* zdjęcie do legitymacji, 

* deklarację przystąpienia do NUTW, 

2. Opłacić składkę /w dniu zapisu/ w wysokości 60 zł lub 100 zł/roczną/ w tym: 

* wpisowe  - 10 zł /jednorazowo przy zapisie/ 

* składka członkowska – I semestr 50 zł/II semestr 40 zł. 

 

Przedłużając członkostwo w NUTW należy : 

1. Opłacić składkę w wysokości 50 zł lub 90 zł w tym : 

* składka członkowska - I semestr 50 zł/II semestr 40 zł. 

2. Wpłaty można dokonać: 

* w biurze NUTW, 

* przelewem na konto: 

Santander bank 

nr konta: 82 1090 1320 0000 0001 3698 5195 

 

Ulgowe składki członkowskie : 

1. Dla małżeństw : 

* jedno z małżonków opłaca pełną składkę w wysokości 90 zł/na rok/, drugie z 

małżonków opłaca ½ składki czyli 45 zł/na rok/ 

2. Słuchacze powyżej 80 lat opłacają tylko wpisowe – 10 zł /jednorazowo przy 

zapisie/ 

 

Organizacja pracy : 

1. Rok akademicki rozpoczyna się w październiku a kończy w czerwcu. 

2. Ważna legitymacja członkowska NUTW upoważnia do uczestnictwa  



w wykładach oraz zajęciach w kołach zainteresowań. 

3. Wykłady oraz zajęcia w kołach zainteresowań odbywają się w siedzibie 

NUTW lub innym wskazanym miejscu. 

4. Każde koło zainteresowań ma swojego starostę, który jest w bezpośrednim 

kontakcie ze starostą roku i z Zarządem NUTW. 

5. Słuchacz może brać udział w dodatkowych płatnych zajęciach. 

6. Opłaty za udział w płatnych zajęciach pobierane są jednorazowo przed ich 

rozpoczęciem. 

7. Słuchacz ma prawo uczestniczyć odpłatnie w : 

* wycieczkach krajowych i zagranicznych; 

* w organizowanych imprezach rekreacyjnych. 

8. Terminy zapisów do NUTW ustala i ogłasza zarząd. 

 

Zapisy do NUTW lub uaktualnienie członkostwa   

10 sierpnia – 30 września 2021 

SIERPIEŃ    we wtorki i czwartki godz. 12.00 – 14.00  

WRZESIEŃ  wtorek 16.00 – 18.00 i czwartek 12.00 – 14.00 

 

w siedzibie NUTW  

SP nr 2, ul. Bydgoska 23 pokój 05 (parter)    

tel. 733 111 983 

 

email: nadnoteckiutw@onet.pl 

www.nadnoteckiutw.pila.pl 


