Regulamin promocji „20% mniej dla absolwentów WSIiZ
za kształcenie podyplomowe”
1. Postanowienia ogólne
1.1.
Organizatorem Promocji pod nazwą „20% mniej dla absolwentów WSIiZ za kształcenie podyplomowe” (dalej
Promocja) jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów (dalej WSIiZ).
1.2. Promocja prowadzona jest w oparciu o niniejszy Regulamin, powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz
regulaminy WSIiZ.
1.4. Promocja trwa od 2 stycznia 2015 do odwołania.
2. Uczestnictwo w Promocji
2.1. Z promocji mogą korzystać wyłącznie osoby, które najpóźniej w dniu podpisania umowy o świadczenie usług
edukacyjnych uzyskały we WSIiZ przynajmniej jeden z poniższych dokumentów:
a) dyplom ukończenia studiów I stopnia,
b) dyplom ukończenia studiów II stopnia,
c) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
2.2. Uczestnikiem Promocji (dalej Uczestnik) staje się osoba, która w czasie trwania Promocji:
a) spełnia warunki określone w pkt 2.1,
b) zgłosi uczestnictwo w Promocji poprzez złożenie kompletu wymaganych dokumentów do siedziby Centrum
Studiów Podyplomowych oraz uiści wymagane opłaty.
2.3. Wszyscy Uczestnicy Promocji podlegają postanowieniom niniejszego Regulaminu.
2.4. Przystąpienie Uczestnika do Promocji jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.
3. Zasady Promocji
Promocja polega na premiowaniu absolwentów WSIiZ obniżką 20% czesnego przewidzianego na danych
studiach podyplomowych prowadzonych przez Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ
4. Zniżki nie dotyczą:
a. kierunków studiów podyplomowych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, itp.,
b. kierunków studiów podyplomowych realizowanych na podstawie programów innych podmiotów niż
WSIiZ (m.in. Rachunkowość i finanse dla zaawansowanych, Coaching i NLP, Szacowanie
nieruchomości),
c. kierunków studiów podyplomowych realizowanych na podstawie programów WSIiZ, a prowadzonych
przez inne uczelnie lub podmioty szkoleniowe.
d. studiów podyplomowych MBA (Master of Business Administration)
5. WSIiZ zastrzega sobie prawo do nieuruchamiania studiów podyplomowych w przypadku zebrania zbyt mało
licznej grupy chętnych. W takim przypadku Uczestnik ma prawo do wyboru innego kierunku studiów
podyplomowych.
6. Promocji nie można łączyć z innymi.
7. Uczestników promocji obowiązują regulaminy i zarządzenia Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ.
8. Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu rozstrzyga Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych.

