
  

 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI „ - 100 ZŁ –- SAMORZĄD STUDENTÓW” 

DLA STUDENTÓW CHCĄCYCH ZAANGAŻOWAĆ SIĘ W DZIAŁALNOŚĆ 

SAMORZĄDU STUDENTÓW 

 

1. Promocja „ - 100 zł – Samorząd Studentów”, obowiązująca w okresie od  

18.04.2017 do 30.09.2017 r., oznacza możliwość obniżenia czesnego na studiach 

stacjonarnych/niestacjonarnych w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie o 

kwotę 100 zł po spełnieniu określonych warunków. 

2. Warunki skorzystania z promocji: 

a) z promocji korzystają osoby, które się na nią powołają i w podanym wyżej okresie 

złożą deklarację członkowską Samorządu Studentów WSIiZ. 

3. Podejmując decyzję o obniżeniu czesnego Kanclerz bierze pod uwagę następujące 

okoliczności: 

a) chęć włączenia się w prace organizacyjne na rzecz Samorządu Studentów WSIiZ  

i środowiska akademickiego, 

b) chęć zaangażowania się w organizację inicjatyw studenckich (zawody sportowe, 

obozy, turnieje, zbiórki i inne przedsięwzięcia studenckie). 

4. Wszelkich płatności dokonujemy wyłącznie przelewem na rachunek bankowy uczelni, 

decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy uczelni, a nie data dokonania 

wpłaty. 

5. Uczestników promocji obowiązują wszelkie regulaminy i zarządzania obowiązujące  

w WSIiZ. 



6. Wszelkie ewentualne spory wynikające z przystąpienia do promocji „-100 zł – 

Samorząd Studentów” rozstrzyga ostatecznie Kanclerz WSIiZ. 

7. Z promocji może skorzystać 20 osób. 

8. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami. 

 

Warszawa, 18 kwietnia 2017 r. 

WYŻSZA SZKOŁA INŻYNIERII I ZDROWIA 

dr hab. Marcin Jarosław Geryk, prof. WSIiZ 

KANCLERZ 

 

Potwierdzam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem promocji „-100 zł – Samorząd 

studentów” dla studentów chcących dołączyć do Samorządu Studenckiego WSIiZ i 

akceptuję zawarte w nim postanowienia. 

 

Warszawa, dn.………………………………….  

………………………………………… 

czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1a 

 

 

 

 

Deklaracja Członkowska 

Samorząd Studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

 

……………………………………………………………………….. 

imię i nazwisko 

 

………………………………………………………………………………………………… 

adres zamieszkania 

 

………………………………………………………………………………………………… 

nr telefonu i adres e-mail 

 

………………………………………………………………………………………………… 

kierunek/rok/semestr/tryb studiów 

 

Oświadczam, że po zapoznaniu się z Regulaminem organizacji i funkcjonowania Samorządu Studentów 
Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie deklaruję przystąpienie do Samorządu w charakterze 
Członka Samorządu Studentów WSIiZ 

…………………………………………… 

(data, podpis) 


