
 

 

REGULAMIN AKCJI „EKO-VOUCHER” 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem akcji „Eko-voucher” jest Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, ul. 
Olszewska 12, 00-792 Warszawa, wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków 
uczelni niepublicznych prowadzonego przez Ministra ds. Szkolnictwa Wyższego zgodnie z art. 
29 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016, poz. 
1842 z późn. zm.) pod poz."62", NIP 5271046146. 

2. Akcja organizowana jest przez Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania w oparciu o niniejszy 
Regulamin. Akcja rekomendacji nie jest grą losową, loterią fantową, loterią promocyjną, 
których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej, przewidzianej w 
ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. 

3. Akcja nie jest stworzona, administrowana ani sponsorowana przez Facebook, Twitter, 
Instagram, VK. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook, 
Instagram, Twitter i VK. 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY KONKURSU 

1. Akcja „Eko-voucher” skierowany jest do kandydatów na studia pierwszego stopnia, 
rozpoczynające się od pierwszego semestru (inżynierskie) na kierunku Ochrona Środowiska 
WSEiZ. 

2. Akcja „Eko-voucher” jest organizowana w okresie od 01.09.2017 r. – 24.09.2017 r. w Wyższej 
Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. 

3. Kandydat po złożeniu kompletu dokumentów i podpisaniu umowy w Rektoracie Uczelni 
otrzyma voucher o wartości 500 zł. 

4. Voucher ważny jest w czasie trwania studiów w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania 
rozpoczynający się w roku akad. 2017/2018. 

5. Voucher może być wykorzystany na dowolną opłatę w trakcie trwania studiów jednakże nie 
wcześniej niż przy wpłacie ostatniej raty czesnego w roku akademickim 2017/2018 r.  

6. Student zobowiązany jest do powiadomienia Dziekanatu Wydziału o sposobie 
rozdysponowania kwoty z Eko-vouchera. 

7. Student otrzymuje oryginał Eko-vouchera. Kopia dołączona zostaje do akt studenta. 
8. Warunkiem realizacji Eko-vouchera jest aktywny status studenta WSEiZ. 
9. Akcja „Eko-voucher” nie łączy się z pozostałymi promocjami/zniżkami. 

§ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin akcji dostępny jest na stronie internetowej WSEiZ oraz w siedzibie WSEiZ. 
2.  Wzięcie udziału w akcji jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestników zasad 

określonych w niniejszym regulaminie. 
3. Uczelnia zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania akcji. 



 

WZÓR B

 

BONU EKO-VVoucher 

 


