Regulamin Promocji „Semestr za 1 zł ”
na 20-lecia WSHiU – każdy kandydat na studia otrzymuje
semestr studiów za 1 zł.
§1
Postanowienia ogólne
1. Promocja skierowana jest do Kandydatów na studia w WSHiU.
2. Promocja „Semestr za 1 zł” może łączyć się jedynie z promocją „Wpisowe 0 zł”
3. 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.
4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o kandydacie, należy przez to rozumieć osobę, która złożyła
dokumenty rekrutacyjne na studia w Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu i oczekuje na
decyzje o przyjęciu na studia w WSHiU.
5. Ilekroć w regulaminie jest mowa o u czelni należy przez to rozumieć, Wyższą Szkołę Handlu
i Usług w Poznaniu.
6. Promocja skierowana jest do kandydatów na studia licencjackie i magisterskie przyjętych na I rok
studiów w roku akademickim 2016/2017.
§2
Zasady korzystania z promocji
1. Uczestnictwo w promocji polega na:
a. złożeniu kompletu dokumentów rekrutacyjnych do marca i podpisaniu umowy o naukę.
b. wypełnieniu oświadczenia o chęci uczestnictwa w promocji „Semestr za 1 zł” oraz
podpisaniu regulaminu promocji,
c. terminowym ukończeniu studiów zgodnie z regulaminem studiów w WSHIU.
2. Promocja „Semestr za 1 zł” polega na obniżeniu opłaty czesnego za I semestr studiów do kwoty
1 zł.
3. Jeżeli uczestnik promocji „Semestr za 1 zł” nie dopełni zobowiązań wynikających z §2 pkt 1, ppkt c
niniejszego regulaminu, zobowiązany zostaje do wpłaty równowartości pełnej opłaty semestralnej,
pomniejszonej o 1 zł, na konto uczelni.

§3
Postanowienia końcowe
1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej WSHiU oraz w siedzibie WSHiU.
2. Wzięcie udziału w promocji jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestników zasad
określonych w niniejszym regulaminie.
3. Uczelnia zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania promocji.

OŚWIADCZENIE
Imię: ...............................................................................................................................
Nazwisko:.......................................................................................................................
Adres zamieszkania:.................................................................................................................
Niniejszym oświadczam, że przystępuję do promocji Semestr za 1 zł”
i po zapoznaniu się z jej regulaminem przyjmuję do wiadomości i akceptuję wszystkie jego warunki.

............................
data

..........................
podpis

