
 
 
 

        

        

ReReReRegulamin promocji „gulamin promocji „gulamin promocji „gulamin promocji „dla pracowników La Perla Sp. z o. o.dla pracowników La Perla Sp. z o. o.dla pracowników La Perla Sp. z o. o.dla pracowników La Perla Sp. z o. o.””””    
 

1. Promocja „dla pracowników La Perla Sp. z o. o. ”, obowiązująca w okresie od 25 października 

2018 r. do 25 lutego 2019 r., oznacza możliwość uzyskania niższego czesnego o 400 zł na 

pierwszym semestrze wybranych studiów w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.  

2. Warunki skorzystania z promocji:  

a) status pracownika La Perla Sp. z o. o. potwierdzony przez osobę upoważnianą w formie e-maila 

przekazanego do uczelni na adres: rekrutacja@wsiiz.pl z podaniem danych kandydata: imię i 

nazwisko, PESEL, kierunek na który aplikuje. 

b) złożeniezłożeniezłożeniezłożenie    wymaganego kompletu dokumentówkompletu dokumentówkompletu dokumentówkompletu dokumentów przez kandydata  

c) dokonanie przez niego opłaty rekrutacyjnej, a następnie opłaty czesnego za semestr letni 

2018/2019 w wysokości właściwej dla danego kierunku i trybu studiów, a określonego w 

zarządzeniu kanclerza na rok akademicki 2018/2019 po uzyskaniu decyzji o przyjęciu na 

studia.   

3. W przypadku rezygnacji studenta w trakcie trwania pierwszego semestru, student nie otrzymuje 

obniżki w czesnym i musi dokonać stosownego wyrównania czesnego w pełnej wysokości rat 

czesnego do okresu, w którym posiadał status studenta 

4. Uczestników promocji obowiązują wszelkie regulaminy i zarządzania obowiązujące w WSIiZ. 

5. Wszelkie ewentualne spory wynikające z przystąpienia do promocji rozstrzyga ostatecznie Kanclerz 

WSIiZ. 

6. Z promocji może skorzystać 10 osób. 

7. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami. 

 

Warszawa, 25 października 2018 r. 

 
WYŻSZA SZKOŁA INŻYNIERII I ZDROWIA 

 
dr hab. Marcin Jarosław Geryk 

 
KANCLERZ 

 
 

Potwierdzam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem promocji „dla pracowników La Perla Sp. z o. o.”  

w roku akademickim 2018/2019 i akceptuję zawarte w nim postanowienia. 

Warszawa, ………………………………… 201… r. ……………………………………… 
czytelny podpis 

 
 
Podpis osoby reprezentującej La Perla Sp z o.o.  ………………………………………………………. 

 
 
    

 


