REGULAMIN PROMOCJI „STUDIA ZE ZNAJOMYMI”
DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I, II STOPNIA ORAZ JEDNOLITE MAGISTERSKIE
W SEMESTRZE ZIMOWYM W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

1.

Promocja „STUDIA ZE ZNAJOMYMI” dla kandydatów na studia I-go, II-go stopnia lub jednolite
magisterskie w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku obowiązuje w okresie od 19 lipca do 31
sierpnia 2021 r.

2.

Promocja „STUDIA ZE ZNAJOMYMI” polega na obniżeniu wysokości czesnego w semestrze letnim
w r. akad. 2021/2022 o 200 zł za każdego poleconego kandydata na studia po spełnieniu
warunków określonych w niniejszym regulaminie.

3.

Warunki skorzystania z promocji:


zachęcenie znajomego do studiowania w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku
na studiach I-go, II-go stopnia lub jednolitych magisterskich w r. akad. 2021/2022, który złoży
komplet dokumentów do 31 sierpnia 2021 r.,



znajomy rozpocznie naukę w semestrze zimowym w r. akad. 2021/2022 oraz dokona
terminowej wpłaty czesnego za I semestr studiów (w całości lub I raty),



dostarczenie uzupełnionego i podpisanego niniejszego regulaminu w chwili składania
dokumentów przez poleconego kandydata na studia.

4.

Rezygnacja poleconego kandydata z podjęcia nauki przed rozpoczęciem studiów powoduje
anulowanie promocji czyli brak możliwości uzyskania zniżki na czesne przez kandydata, który poleca
studia znajomemu.

5.

Uczestników promocji obowiązują regulaminy i zarządzenia obowiązujące w WSZ.

6.

Spory wynikające z przystąpienia do promocji „STUDIA ZE ZNAJOMYMI” rozstrzyga ostatecznie
Kanclerz WSZ.

WYŻSZA SZKOŁA ZDROWIA
W GDAŃSKU
Gdańsk, 16 lipca 2021 r.

WYPEŁNIA KANDYDAT
NA STUDIA,
KTÓRY POLECA
STUDIA W WSZ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Potwierdzam, iż zapoznałem/am się z regulaminem promocji „STUDIA ZE ZNAJOMYMI” dla kandydatów
na studia w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku w r. akad. 2021/2022 i akceptuję zawarte w nim warunki.
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.

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

SWOJEMU
ZNAJOMEMU

(imię i nazwisko)

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Moje dane: imię i nazwisko………………………………………………………………………………………….
kierunek…………………………………………………….…….. w formie ……………………………………….
(stacjonarnej/niestacjonarnej)

Gdańsk, ……………………………… 2021 r.

.…….…..…………………………...........
(czytelny podpis kandydata na studia)

