
Regulamin Promocji 

dla Słuchaczy Studiów Podyplomowych organizowanych przez Radosława Ciaś – 
organ prowadzący ISP PKU z siedzibą w Tychach rozpoczynających naukę w roku 

akademickim 2019/2020 zapisanych na studia w terminie od dnia 09.09.2019 r. do dnia 
19.10.2019 r. 

 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania, ustalania wysokości i realizacji         
świadczeń w formie Promocji oraz innych praw przysługujących Kandydatom na          
studia podyplomowe prowadzone przez Radosława Ciaś – organ prowadzący ISP          
PKU z siedzibą w Tychach rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020           
zapisanych na studia w terminie od dnia 09.09.2019 r. do dnia 19.10.2019 r. 

2. Z Promocji określonej w niniejszym Regulaminie mogą skorzystać Kandydaci na          
studia podyplomowe dokonujący zapisu na studia podyplomowe organizowane przez         
organ prowadzący, o którym mowa w ust. 1 w Częstochowie, spełniający warunki            
określone w niniejszym Regulaminie. 

 
 
§ 2. Warunki skorzystania z Promocji 

1. Promocja określona w niniejszym Regulaminie, zwana dalej Promocją jest skierowana          
wyłącznie do Kandydatów podejmujących studia podyplomowe prowadzone przez        
Radosława Ciaś – organ prowadzący ISP PKU z siedzibą w Tychach           
rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020 zapisanych na studia w          
terminie od dnia 09.09.2019 r. do dnia 19.10.2019 r. na dowolnym kierunku w             
Częstochowie. 

2. Kandydat na studia podyplomowe, który chce skorzystać z Promocji jest zobowiązany           
do uczęszczania przez cały okres studiów na zajęcia w Częstochowie, bez możliwości            
przepisania się do innego miasta po podpisaniu umowy. 

3. Organ prowadzący zastrzega sobie możliwość, a Kandydat na studia wyraża na to            
zgodę, weryfikowania spełnienia przez Kandydata na studia warunku, o którym mowa           
w ust. 1, w każdy możliwy prawnie sposób, w tym poprzez żądanie od Kandydata na               
studia podyplomowe przedłożenia dodatkowych danych lub dokumentów. 

4. Cena czesnego za każdy semestr w Promocji wynosi 1000 (słownie: jeden tysiąc)            
złotych. 

5. Do skorzystania z Promocji ma prawo Kandydat na studia podyplomowe, który           
oprócz spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1, spełni wszystkie warunki            
określone w niniejszym Regulaminie, a w szczególności: dokona zapisu na studia           
podyplomowe i w ciągu 7 dni po tym złoży komplet dokumentów oraz podpisze             
umowę o świadczenia usług edukacyjnych związanych z kształceniem na studiach          
podyplomowych. 

 

 



§ 3. Zasady łączenia promocji 
 

1. Promocja łączy się z innymi promocjami przedstawionymi na stronie internetowej          
organu prowadzącego ISP PKU z siedzibą w Tychach. 

2. Wysokość przyznanych promocji nie może przekroczyć 100 % obowiązującego         
Słuchacza czesnego. W razie spełnienia warunków do przyznania promocji w łącznej           
wysokości przekraczającej 100 % wysokości czesnego obowiązującego Słuchacza,        
Słuchacz nie ma prawa do wypłacenia przez organ prowadzący ISP PKU z siedzibą w              
Tychach nierozliczonego świadczenia lub rozliczenia go w dalszym okresie lub w           
jakikolwiek inny sposób. 

3. W przypadku uzyskania prawa do więcej niż jednej promocji, zgodnie z ust. 1, każda              
kolejna obliczana jest od wysokości czesnego obniżonego z tytułu uprzednio          
przyznanej, z zastrzeżeniem zapisów niniejszego Regulaminu. 

4. Rozliczenie promocji następuje w wartościach kwotowych. 
5. Promocja określona w niniejszym Regulaminie nie dotyczy opłat dodatkowych         

określonych w obowiązującej Słuchacza umowie o świadczenia usług edukacyjnych         
związanych z kształceniem na studiach podyplomowych. 

 
 
§ 4. Postanowienia końcowe 

1. Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego        
Regulaminu. Niewywiązanie się przez Słuchacza z któregokolwiek obowiązku        
wynikającego z niniejszego Regulaminu skutkuje utratą możliwości skorzystania z         
Promocji lub jej utratą. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w         
zakresie warunków innych promocji, stosuje się odrębne przepisy. 

3. Niniejszy Regulamin może być zmieniony w każdym czasie mocą jednostronnej          
decyzji organu prowadzącego ISP PKU z siedzibą w Tychach. 

4. Organ prowadzący ISP PKU z siedzibą w Tychach pozostawia sobie możliwość           
odwołania Promocji opisanej w niniejszym Regulaminie w każdym czasie i bez           
podawania przyczyny. 

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 


