
Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kłodawie”

……………………………………..
(imię nazwisko słuchacza UTW)
……………………………………..

(adres)
...…………………………………...

      (tel., e-mail)

DEKLARACJA 
UDZIAŁU W SEKCJACH W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Lp. SEKCJE ODPŁATNE Nazwisko prowadzącego Miejsce zajęć 
w Kłodawie

Przy wybranej 
sekcji – podpis
słuchacza

1. Podstawy  Jogi  –  po  prostu
medytacja

mgr  inż.  Roman  Piątek  –
trener

GOK w Kłodawie

2. Sekcja  języka  angielskiego
dla początkujących

SP nr1

3. Sekcja  jęz.  angielskiego  dla
zaawansowanych

SP nr1

4. Sekcja  języka  niemieckiego
dla początkujących

mgr Ewa Waga-Sadowska Szkoła Podst.
nr2

5. Sekcja  języka  niemieckiego
dla zaawansowanych

mgr Ewa Waga-Sadowska SP nr2

6. Sekcja  informatyczna  dla
początkujących

7. Sekcja  informatyczna  dla
zaawansowanych

8. Sekcja  wokalna  -  Śpiewać
każdy może

mgr Mariola Felczyńska SP nr1

9. Aerobik  w  wodzie  –  druga
środa każdego miesiąca

Druga środa miesiąca, 
godz. 9.00 – 10.00 
Transport własny

Basen miejski w
Kole

Lp. SEKCJE NIEODPŁATNE Nazwisko prowadzącego Miejsce zajęć 
w Kłodawie

Przy wybranej 
sekcji – podpis
słuchacza

1. Sekcja dobrych praktyk 
żywieniowych i porad 
kulinarnych

Teresa Grodomińska OPS w Kłodawie

2. Sekcja literacko - poetycka mgr Barbara Maćkwiak Biblioteka 
3. Sekcja rekreacyjna z muzyką mgr Magdalena Kucia Szkoła Podst.Nr

2
4. Sekcja Nordic Walking sprzęt własny
5. Muzyka łagodzi obyczaje – 

karaoke
Teresa Łukaszewska OPS 

6. Rowerem przez świat 
-zwiedzanie Gminy i okolic 

Teresa Łukaszewska OPS w Kłodawie

7. Sekcja świadomego 
traktowania kręgosłupa

Wiesława Wojciechowska SP nr2

8. Sekcja krajoznawczo – 
turystyczna „Zwiedzaj z 
nami”

Wycieczki dla wszystkich 
chętnych słuchaczy



Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kłodawie”

OŚWIADCZENIE!

ROK AKADEMICKI 2017/2018

Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kłodawie” (tel.512073243)

Zobowiązuję  się  do ponoszenia  kosztoó w  udziału  w zadeklarowanych przeze
mnie płatnych sekcjach z goó ry za cały miesiąc (zajęcia - 1 godz. tygodniowo),  bez
względu na moją systematycznosócó udziału w tych sekcjach.

Sekcje odpłatne – 30zł za godzinę podzielone przez liczbę uczestnikoó w.
Opłatę semestralną za  I  i  II  semestr  w kwocie  po 50zł za kazżdy semestr,
wpłacę  do  konó ca  kazżdego  miesiąca  rozpoczynającego  dany  semestr
(pazódziernik 2017, luty 2018).

Zostałam/em poinformowana/ny o tym, zże ewentualną rezygnację z udziału w
sekcjach  nalezży  zgłaszacó  pisemnie  do  ZARZĄDU  UTW w  Kłodawie.  Rezygnacje  te
będą rozpatrywane od momentu jej złozżenia na najblizższym posiedzeniu ZARZĄDU.

Płatnosóci będę regulował/a gotoó wką na ręce Przewodniczącego Sekcji lub 
na konto UTW Nr 35 8545 0008 0000 0909 0239 7093 BS Kłodawa.

……….……………………………….
(podpis)



Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kłodawie”

PROPOZYCJE SEKCJI na rok 2017/18

Sekcje odpłatne
1. Podstawy Jogi – po prostu medytacja (mgr inż. Roman Piątek – trener)
2. Sekcja języka angielskiego dla początkujących –
3. Sekcja języka angielskiego dla zaawansowanych – 
4. Sekcja języka niemieckiego dla początkujących - mgr Ewa Waga-Sadowska
5. Sekcja języka niemieckiego dla lekko zaawansowanych - mgr Ewa Waga-Sadowska
6. Sekcja informatyczna dla początkujących
7. Sekcja informatyczna dla zaawansowanych 
8. Aerobik w wodzie – środa 9.00 – 10.00 (Basen w Kole - transport własny)
9. Sekcja wokalna - Śpiewać każdy może – mgr Mariola Felczyńska 

Sekcje nieodpłatne:
10.Sekcja rekreacyjna z muzyką (aerobik) – mgr Magdalena Kucia
11.Sekcja dobrych praktyk żywieniowych i porad kulinarnych - 

Teresa Grodomińska)
12.Sekcja świadomego traktowania kręgosłupa  - 

mgr Wiesława Wojciechowska
13.Sekcja literacko – poetycka pod kierunkiem 

mgr Barbary Maćkowiak (Biblioteka Publiczna)
14.Sekcja krajoznawczo – turystyczna „Zwiedzaj z nami”  - wycieczki
15.Sekcja Nordic Walking 
16.Muzyka łagodzi obyczaje – karaoke;  - Teresa Łukaszewska
17.Rowerowe zwiedzanie Gminy i okolic – Teresa Łukaszewska – jeden raz w miesiącu lub wg 

potrzeb


