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Regulamin promocji „Korzyści w WSIiZ – Z Voucherem na dodatkowy 

warsztat” 
 

 

 

1) Promocja „Korzyści WSIiZ – Z Voucherem na dodatkowy warsztat” obowiązuje            

od dnia 25 lutego 2021 r. do odwołania i oznacza możliwość uzyskania: 

a) Vouchera obniżającego opłatę uczestnictwa w dowolnie wybranym warsztacie, 

realizowanym w ramach „Akademii Rozwoju Zainteresowań” o określoną wartość 

procentową zależną od posiadanego statusu wobec Uczelni. 

2) Warunki skorzystania z promocji:  

a) Dokonanie opłaty za udział w wybranym warsztacie „Akademii Rozwoju 

Zainteresowań” obniżonej o wartość procentową otrzymanego Vouchera, według 

zasad obowiązujących u organizatora warsztatu, 

b) Złożenie wniosku o wydanie Vouchera na jeden, wybrany przez siebie 

warsztat realizowany w ramach „Akademii Rozwoju Zainteresowań”, 

c) Udział w wybranym warsztacie możliwy jest tylko w przypadku wolnych miejsc 

w momencie dokonywania zapisu,  

d) Posiadanie statusu studenta WSIiZ lub absolwenta WSIiZ w dniu wydania 

Vouchera, 

e) Voucher należy wykorzystać do końca roku akademickiego w którym został 

wydany. 

3) Wartość Vouchera obniżająca procentowo cenę warsztatu zależna jest od 

posiadanego na Uczelni statusu i wynosi: 

a) 30% dla osób posiadających status studenta Uczelni, 

b) 20% dla osób posiadających status absolwenta Uczelni. 

4) Voucher nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

5) Voucher jest imienny i nie można go przekazać, ani odsprzedać osobom trzecim. 

6) Jeden Voucher upoważnia do obniżenia opłaty uczestnictwa tylko w jednym, 

dowolnie wybranym warsztacie. 
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7) Voucher wydawany jest na konkretny warsztat, prowadzony w konkretnym czasie  

i miejscu. Przekazanie Vouchera następuje drogą mailową wyłącznie na adres 

podany w Uczelni jako kontaktowy. 

8) Zapisu dokonuje się u organizatora na konkretny warsztat, prowadzony           

w konkretnym czasie i miejscu. Wymagane jest podanie numeru Vouchera. 

9) W przypadku nie wzięcia udziału w prawidłowo zrealizowanym warsztacie, na 

który dokonano zapisu Vouchera nie można wykorzystać ponownie. 

10) WSIiZ umożliwia studentom wzięcie udziału w warsztatach „Akademii Rozwoju 

Zainteresowań” odbywających się na podstawie Regulaminów obowiązujących            

u partnera organizującego warsztat. 

11) WSIiZ nie pobiera opłat za Uczestnictwo w warsztatach „Akademii Rozwoju 

Zainteresowań”. 

12) WSIiZ nie ponosi odpowiedzialności za działania organizatora warsztatu. 

13) Uczestników promocji obowiązują wszelkie regulaminy i zarządzania 

obowiązujące w WSIiZ. 

14) Wszelkie ewentualne spory wynikające z przystąpienia do promocji rozstrzyga 

ostatecznie Kanclerz WSIiZ. 

 

Warszawa, 25 lutego 2021 r. 

 

 

WYŻSZA SZKOŁA INŻYNIERII I ZDROWIA 
 

dr hab. Marcin Jarosław Geryk, prof. UJ 

 

KANCLERZ 

 

 

Potwierdzam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem promocji „Korzyści w WSIiZ – 

Z Voucherem na dodatkowy warsztat” i akceptuję zawarte w nim postanowienia. 

 

Warszawa, dnia ……………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………… 
czytelny podpis 

 

Załączniki: 

Załącznik 1 – Wniosek o wydanie Vouchera na warsztat w ramach promocji 

„Korzyści WSIiZ – Z Voucherem na dodatkowy warsztat” 
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Załącznik 1 – Wniosek o wydanie Vouchera na warsztat w ramach promocji „Korzyści WSIiZ – Z 

Voucherem na dodatkowy warsztat” 

 

WYŻSZA SZKOŁA INŻYNIERII I ZDROWIA w WARSZAWIE 

 
 
 

   Warszawa, dnia .......................................... 
 
......................................................... 
                       imię i nazwisko 
 
 

......................................................... 
   Nr telefonu 

 
 

…….................................................. 
       Numer albumu studenta / nr Pesel absolwenta 
 
 
 

DZIAŁ PROMOCJI I REKRUTACJI 
 
 

 

WNIOSEK O WYDANIE VOUCHERA NA DOWOLNIE WYBRANY WARSZTAT Z OFERTY „AKADEMII 

ROZWOJU ZAINTERESOWAŃ”  W RAMACH PROMOCJI „KORZYŚCI WSIiZ – Z VOUCHEREM NA 

DODATKOWY WARSZTAT” 

 
 
 

Proszę o wydanie Vouchera w celu jego realizacji w warsztacie w ramach „Akademii Rozwoju Zainteresowań” 

 

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………. 

Numer albumu studenta lub nr Pesel absolwenta………………….………………………………………. 

Adres email absolwenta (DUŻYMI LITERAMI)……………………………………………………………….. 

       
          …………............................................ 

czytelny podpis 

 
 

 

WYPEŁNIA DZIAŁ PROMOCJI I REKRUTACJI: 

Wartość Vouchera                 20%          30% 
  

(numer Vouchera) 

Wydano Voucher numer data 
pieczątka i podpis osoby 

upoważnionej 

 Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 
18 (02-366). Dane osobowe będą przetwarzane w realizacji przedmiotu działalności edukacyjnej WSIiZ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), 

b), c) i lit. f) RODO. 


