Regulamin promocji
„Wpisowe 0 zł”
w Wyższej Szkole Handlu i Usług
§1
Postanowienia ogólne
1.
2.
3.

Promocja skierowana jest do Kandydatów na studia w Wyższej Szkole Handlu i Usług.
Promocję „Wpisowe 0 zł” można łączyć z innymi promocjami ustalanymi w WSHiU.
Ile razy w niniejszym regulaminie występuje termin „Kandydat”, rozumie się przez niego osobę, która złożyła dokumenty
rekrutacyjne i oczekuje na decyzję o przyjęciu na studia licencjackie lub magisterskie w WSHiU.
§2
Zasady korzystania z promocji

1.
2.

3.

Promocja polega na całkowitym zwolnieniu Kandydata z opłaty wpisowej obowiązującej w Uczelni.
Łącznymi warunkami skorzystania z promocji są:
a. podpisanie przez Kandydata umowy o naukę w WSHiU,
b. złożenie oświadczenia o chęci udziału w promocji i podpisanie jej regulaminu,
c. rozpoczęcie przez Kandydata nauki w Uczelni i kontynuowanie jej przez co najmniej dwa semestry.
W przypadku niespełnienia warunku opisanego w §2 pkt 2 c niniejszego regulaminu, uczestnik promocji „Wpisowe 0 zł” jest
obowiązany do:
a. zapłaty Uczelni opłaty wpisowej w pełnej wysokości, tj. 150 zł w terminie 14 dni od zaplanowanej daty rozpoczęcia
I semestru nauki, w przypadku niepodjęcia przez Studenta nauki,
b. zapłaty Uczelni opłaty wpisowej w pełnej wysokości, tj. 150 zł w terminie 14 dni od wydania przez Dziekana decyzji
o skreśleniu z listy studentów, w przypadku podjęcia przez studenta nauki i jej przerwania przed upływem drugiego
semestru.
§3
Postanowienia końcowe

1.
2.
3.

Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej WSHiU oraz w siedzibie WSHiU.
Wzięcie udziału w promocji jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika zasad określonych w niniejszym
regulaminie.
Uczelnia zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania promocji.

OŚWIADCZENIE

Imię:

…………………………………………………………………………………………….…………………

Nazwisko:

……………………………………………..………………………………………………………..….……

Adres zamieszkania:

…………………………………………………………………………………...…………………………..

Niniejszym oświadczam, że przystępuję do promocji „Wpisowe 0 zł.” i po zapoznaniu się z jej regulaminem przyjmuję
do wiadomości i akceptuję wszystkie jego warunki.

……………….

…………………………….

data

podpis

