REGULAMIN PROMOCJI
„OBNIŻ SWOJE CZESNE - POLEĆ SWOJĄ UCZELNIĘ”
DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ZDROWIA W GDAŃSKU
W R. AKAD. 2021/2022

1.

Promocja „OBNIŻ SWOJE CZESNE - POLEĆ SWOJĄ UCZELNIĘ”, obowiązująca w okresie
od 15 lipca do 31 sierpnia 2021 r., oznacza możliwość uzyskania przez studenta 200 zł zniżki
w czesnym za każdego poleconego kandydata na studia po spełnieniu warunków zawartych
w niniejszym regulaminie.

2.

Warunkiem skorzystania z promocji dla studenta jest polecenie Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku kandydatowi na studia, który:


złoży komplet wymaganych dokumentów na studia I-go, II-go stopnia lub jednolite magisterskie
na I semestr studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych do 31 sierpnia 2021 r.,



dostarczy niniejszy regulamin podpisany przez polecającego studenta wraz z kompletem
wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,

3.



wpłaci czesne zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza dotyczącym wnoszenia opłat za studia,



rozpocznie naukę w semestrze zimowym w r. akad. 2021/2022.

Rezygnacja poleconego kandydata z podjęcia nauki przed rozpoczęciem studiów powoduje
anulowanie promocji czyli brak możliwości uzyskania zniżki na czesne przez studenta.

4.

Zniżka w czesnym zostanie przyznana studentowi polecającemu uczelnię w semestrze letnim
r. akad. 2021/2022.

5.

Uczestników promocji obowiązują regulaminy i zarządzania obowiązujące w WSZ.

6.

Spory wynikające z przystąpienia do promocji „OBNIŻ SWOJE CZESNE - POLEĆ SWOJĄ
UCZELNIĘ” rozstrzyga ostatecznie Kanclerz WSZ.

Gdańsk, 13 lipca 2021 r.

WYPEŁNIA STUDENT,

WYŻSZA SZKOŁA ZDROWIA
W GDAŃSKU

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Potwierdzam, iż zapoznałem/am się z regulaminem promocji „OBNIŻ SWOJE CZESNE - POLEĆ SWOJĄ
UCZELNIĘ” dla studentów Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku w r. akad. 2021/2022 i akceptuję zawarte
w nim warunki.

STUDIA W WSZ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych w celach marketingowych.
Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Zdrowia z siedzibą w Gdańsku przy ul. Pelplińskiej 7 (80335). Dane osobowe będą przetwarzane w realizacji działań marketingowych WSZ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO.

SWOJEMU

W promocji polecam kandydata…………………………………………………………………………………….

KTÓRY POLECA

ZNAJOMEMU

(imię i nazwisko)

na kierunek…………………………………………………… …..w formie ……………………………………….
(stacjonarnej/niestacjonarnej)

imię i nazwisko studenta……………………………………………………………………………………………...
kierunek studiów, forma studiów, nr semestru ………………………………………………………….................

Gdańsk, ……………………………… 2021 r.

.…….…..…………………………...........
(czytelny podpis studenta)

