
REGULAMIN AKCJI „POLEĆ WSEIZ” 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem akcji „Poleć WSEiZ” jest Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, ul. 

Olszewska 12, 00-792 Warszawa, wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków 

uczelni niepublicznych prowadzonego przez Ministra ds. Szkolnictwa Wyższego zgodnie z art. 

29 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012, poz. 572 

tj.) pod poz."62" o nr NIP 5271046146. 

2. Akcja organizowana jest przez Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania w oparciu o niniejszy 

Regulamin. Akcja rekomendacji nie jest grą losową, loterią fantową, loterią promocyjną, 

których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej, przewidzianej w ustawie 

z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. 

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook, Twitter, 

Instagram, VK. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 

teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook, 

Instagram, Twitter i VK. 

 

§ 2 CZAS TRWANIA I MIEJSCE AKCJI 

1. Akcja „Poleć WSEiZ” jest organizowana w okresie od 01.02.2021 r. – 31.10.2021 r. w Wyższej 

Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie  

 

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs skierowany jest do studentów WSEiZ z Białorusi, Ukrainy, Rosji, Kazachstanu i 

Uzbekistanu 

2. Student WSEiZ, który poprzez polecenie Uczelni przyczyni się do podjęcia przez kandydata z 

powyższych krajów polskojęzycznych studiów wyższych w Uczeni, otrzymuje jednorazową 

zniżkę w opłatach za studia w wysokości 150 zł za każdą rekomendację (maksymalna kwota 

zniżki wynosi 450 zł).  

3. Osobą poleconą może być ten kandydat na studia wyższe w Wyższej Szkole Ekologii i 

Zarządzania, który złoży komplet dokumentów rekrutacyjnych i podpisze umowę na 

polskojęzyczne studia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 

2021/2022 wraz z podpisanym bonem edukacyjnym przez polecającego studenta WSEiZ, 

wydrukowanym ze strony internetowej Uczelni, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego 

regulaminu 

4. Jeden kandydat nie może być polecony przez kilku studentów WSEiZ (o przypisaniu studentowi 

WSEiZ rekomendacji danego kandydata decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń) 

5. Zniżka w opłatach zostanie uwzględniona w przedostatniej racie czesnego w roku akademickim 

2021/2022r.  

6. Warunkiem otrzymania zniżki w przedostatniej racie jest aktywny status studenta WSEiZ 

zarówno osoby polecanej, jak i osoby polecającej. 



 

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej WSEiZ oraz w siedzibie WSEiZ. 

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. 

WZÓR BONU EDUKACYJNEGO 

 

Imię i nazwisko: 

 

………………………………………………………………….. 

Podpis kandydata na studia: 

 

………………………………………………………………….. 

 

Imię i nazwisko osoby polecającej oraz nr albumu: 

 

………………………………………………………………….. 

 

 

………………………………………………………………….. 

 

 

 


