PROPOZYCJE SEKCJI
DLA STUDENTÓW GRODZISKIEGO STOWARZYSZENIA UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
W ROKU AKADEMICKIM 2020/21.
Lp.
1.

Nazwa zajęć

Sekcja SportowaWyjazd na termy Tarnowo
Podgórne
Wstęp na termy 12,00 zł +
koszty przejazdu razem
ok. 25,00 zł/, pierwszy
wyjazd 05.10.br.

2.

Sekcja SportowaBasen zajęcia
rehabilitacyjne
Wstęp 10,00 zł od osoby,
płatne z góry za m-c

3.

4.

5.

6.

Termin
II poniedziałek
od 9:00

Miejsce
Tarnowo
Podgórne

W każdy
czwartek
14:00 do 15:00

Hotel Reśliński
w Grodzisku
Wlkp.

Sekcja Sportowa-

Prywatne
Centrum
Wellness
w Grodzisku
Wlkp.

zajęcia rehabilitacyjne
/rolmasaż, bieżnia, opieka
dietetyka/
Cena jednostkowa za
zajęcia 20,00 zł, karnet na
5 zajęć 100,00 zł.

poniedziałek
9:00- 10:30
środa
9:00- 10:30
piątek
9:00- 10:30

Sekcja Sportowa- joga-

Zajęcia mogą się
rozpocząć od II
połowy
października, po
skompletowaniu
grupy.

Miejsce zajęć
zostanie
ustalone po
skompletowaniu
grupy.

W zależności od
propozycji
studentów i
prowadzących.

W zależności od
propozycji
studentów i
prowadzących.

czwartek
10:00 do 12:00

sala
GCPŚ„Promessa

prowadzący Pani Izabela
Zielonka
Zajęcia grupowe- 1 godz.
70,00 zł za grupę. Koszt
zajęć dla jednego
uczestnika uzależniony
jest od liczby osób
uczestniczących w
zajęciach. Udział płatny z
góry za m-c.
Sekcja Turystycznakijki,
rowery,
wycieczki,
wyjazdy i imprezy
rekreacyjne.

Sekcja Artystycznadecapuage, curling,
malowanie na szkle

7.

Sekcja Artystycznaszydełkowanie

8.

Sekcja Rozrywek
intelektualnych
/ gry, kalambury,
łamigłówki, spotkania
przy kawie .

9.

Sekcja ArtystycznaKabaret „Ojojoj”

10.

Sekcja Kulturalna Klub Miłośników Książek

11.

Sekcja Kulturalna
wyjazdy do kina, teatru
na koncerty

12.

wtorek
10:00 do 12:00
Środa 16:00 do
18:00 , w dni
kiedy nie
odbywają się
zebrania
organizacyjne
i wykłady
poniedziałek
10:00 do 12:00
Termin po
uzgodnieniu z
Miejsko-Gminną
Biblioteką
Publiczną
W zależności od
repertuaru kin
i teatrów.

sala GCPŚ
„Promessa
sala GCPŚ
„Promessa”

sala GCPŚ
„Promessa”
CK”Rondo”

Kurs komputerowy dla
osób 65+ - osoby, które
zgłosiły udział w kursie w
roku akademickim
2019/20

Terminy zajęć
sala GCPŚ
zostaną ustalone „Promessa”
na zebraniu
organizacyjnym,
które odbędzie
się 19.09.br.
13. Kurs języka angielskiegoTermin zajęć
sala GCPŚ
angielski w praktyce.
ustalony
„Promessa”
Nieodpłatnie dla grupy 12 zostanie po
utworzeniu
osób.
grupy.
1. Z uwagi na bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach konieczne jest ustalenie
liczebności grup, w związku z powyższym prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w w/w
zajęciach w biurze GS UTW, gdzie tworzone są listy uczestników zajęć. W przypadku dużej
liczby chętnych będzie uwzględniony podział na mniejsze grupy.
2.Sekcje rozpoczną działalność po utworzeniu grup.
3.Czekamy na ewentualne propozycje studentów, dotyczące utworzenia nowych sekcji.
4.Wykłady będą odbywały się 1 raz w miesiącu w terminach uzgodnionych z
wykładowcami.
5.Wszystkie zajęcia będą odbywały się w reżimie sanitarnym w związku z Covid-19.

