
 
  
 
 

 

 
 

 

Kupon rabatowy na edukację  
regulamin promocji 

 

1. Postanowienia ogólne.  

 

1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą „Kupon rabatowy na edukację” (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, regulaminy WSIiZ oraz powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

1.3. Promocja trwa od 23 kwietnia 2021 r. do odwołania. 

 

2. Kupon rabatowy na edukację. 

 

2.1. Kupon rabatowy na edukację (na okaziciela) upoważnia uczestnika promocji do skorzystania ze zniżki 

w opłacie czesnego w wysokości 150 zł na studia podyplomowe, organizowane przez Centrum 

Studiów Podyplomowych WSIiZ, zgodnie z wyszczególnionymi poniżej zasadami. 

2.2. Kupony rabatowe przekazywane są podmiotom, które przekażą aktualną ofertę kierunków studiów 

podyplomowych swoim pracownikom w formie elektronicznej. 

 

3. Uczestnictwo w Promocji.  

 

3.1. Uczestnikiem promocji jest każdy posiadacz kuponu rabatowego, który: 

3.1.1. Wypełni formularz rejestracyjny na stronie: https://podyplomowe.wsiz.pl/rekrutacja/ 

3.1.2. W ciągu 14 dni od rejestracji elektronicznej wymienionej w p. 3.1.1, złoży przewidywany 

regulaminem studiów komplet dokumentów, dokona opłaty rekrutacyjnej oraz przedłoży „kupon 

rabatowy na edukację”.  

3.1.3. Przez złożenie dokumentów rozumie się ich przesłanie drogą elektroniczną przez system 

rekrutacyjny, dostarczenie do siedziby WSIiZ (pokój nr 48) lub przesłanie pocztą na adres 

Centrum Studiów Podyplomowych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ul. 

Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów. 

 

3.2. Udział w promocji biorą wyłącznie okaziciele oryginalnych kuponów edukacyjnych na studia 

podyplomowe. WSIiZ nie akceptuje kopii kuponów edukacyjnych. 

 
4. Promocji nie można łączyć z innymi.  

5. Promocja nie dotyczy 

5.1. kierunków studiów podyplomowych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, itp., 

5.2. kierunków studiów podyplomowych realizowanych na podstawie programów WSIiZ, a prowadzonych 

przez inne uczelnie lub podmioty szkoleniowe. 

5.3. studiów podyplomowych Coaching I NLP. 

  

6. Kuponów nie można sumować ani zamieniać na inne promocje czy ekwiwalenty. 

7. Promocja nie dotyczy pracowników WSIiZ ani członków ich rodzin. 

8. Przy jednej rejestracji może być wykorzystany wyłącznie jeden kupon edukacyjny na studia podyplomowe. 

9. Uczestników promocji obowiązują regulaminy i zarządzenia Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ.  

10. Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu rozstrzyga Dyrektor Centrum Studiów 

Podyplomowych WSIiZ. 


