Regulamin promocji
„Studiuj z rodziną!”
w Wyższej Szkole Handlu i Usług
§1
Postanowienia ogólne
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Promocja skierowana jest do Studentów Wyższej Szkoły Handlu i Usług oraz Kandydatów na studia w WSHiU.
Promocję „Studiuj z rodziną!” można łączyć jedynie z promocją „Wpisowe 0 zł”.
Ile razy w niniejszym regulaminie mowa jest o opłacie semestralnej, rozumie się przez nią połowę rocznej stawki czesnego
określonej w aktualnie obowiązującym zarządzeniu Kanclerza WSHiU w sprawie wysokości opłat studentów za naukę.
Ile razy w niniejszym regulaminie występuje termin „Student”, rozumie się przez niego osobę mającą status studenta studiów
licencjackich lub studiów magisterskich 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 w WSHiU.
Ile razy w niniejszym regulaminie występuje termin „członkowie najbliższej rodziny”, rozumie się przez niego osoby zaliczane
do I grupy podatkowej w rozumieniu art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn
(Dz.U.2009.93.768 z późn. zm.) tj. małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę
i teściów.
Ile razy w niniejszym regulaminie występuje termin „wspólne gospodarstwo domowe”, rozumie się przez niego zespół osób
razem zamieszkujących, wspólnie się utrzymujących, w ogromnej większości połączonych więzami biologicznymi
i stanowiących rodziny.
§2
Zasady korzystania z promocji
W promocji „Studiuj z rodziną" mogą wziąć udział Studenci oraz Kandydaci, którzy są członkami najbliższej rodziny Studenta
oraz prowadzą ze Studentem wspólne gospodarstwo domowe.
Promocja „Studiuj z rodziną” polega na obniżeniu czesnego naliczanego Studentowi oraz Kandydatowi na studia w przypadku,
gdy osoby te są członkami najbliższej rodziny i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.
Uczestnikami promocji „Studiuj z rodziną” stają się Student oraz Kandydat, który jest członkiem najbliższej rodziny Studenta
oraz prowadzi ze Studentem wspólne gospodarstwo domowe, jeżeli zostaną łącznie zrealizowane następujące warunki:
a) Kandydat pragnący wziąć udział w promocji „Studiuj z rodziną!”, będący członkiem najbliższej rodziny Studenta oraz
prowadzący ze Studentem wspólne gospodarstwo domowe, złoży komplet dokumentów rekrutacyjnych i podpisze
umowę o naukę,
b) Student oraz Kandydat, prowadzący wraz ze Studentem wspólne gospodarstwo domowe złożą zgodne oświadczenie
o stopniu pokrewieństwa i prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego. W/w oświadczenie winno być
potwierdzone okazaniem w Dziale Rekrutacji odpowiednich dokumentów (akt urodzenia lub akt małżeństwa z USC,
dowód osobisty itp.) potwierdzających stopień pokrewieństwa i prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego.
Kandydat oraz Student uczestniczący w promocji „Studiuj z rodziną” uzyskują rabaty w wysokości 10% czesnego na każdy
miesiąc wspólnego studiowania w Wyższej Szkole Handlu i Usług.
§3
Postanowienia końcowe
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Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej WSHiU oraz w siedzibie WSHiU.
Wzięcie udziału w promocji jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestników zasad określonych w niniejszym
regulaminie.
Uczelnia zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania promocji.
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