
Regulamin promocji „Rata Gratis" 

1. Organizatorem promocji „Rata Gratis”, zwanej dalej Promocją, jest Wyższa Szkoła 

Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” (z siedzibą w Krakowie, 31-123, przy 

ul. Krupniczej 3), zwana dalej Uczelnią. 

2. Osoba, zwana dalej Osobą Rekomendującą to osoba, która poleciła inną osobę, zwaną dalej 

Osobą Rekomendowaną. Uczestnicy promocji, zwani dalej Uczestnikami Promocji, to Osoby 

Rekomendujące oraz Osoby Rekomendowane. 

3. Uczestnikiem Promocji, może być jedynie student (każda osoba, która podpisała umowę 

z Uczelnią) oraz absolwent Uczelni. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Uczelni. 

4. Promocja obejmuje wyłącznie Osobę Rekomendującą oraz Osobę Rekomendowaną; 

nie ma możliwości przeniesienia jej na rzecz osoby trzeciej. 

5. W przypadku, gdy Osoba Rekomendująca jest studentem Uczelni otrzymuje ona ratę gratis 

w wysokości jednomiesięcznej raty czesnego rozłożonego na 12 rat (będzie to pierwsza rata 

w  semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020) za każdą Osobę Rekomendowaną. 

W przypadku, gdy Osoba Rekomendująca jest absolwentem Uczelni, ratę gratis otrzymuje Osoba 

Rekomendowana. 

6. Za każdą zarekomendowaną osobę przysługuje 1 rata gratis, przy czym gratisowych 

rat nie może być więcej niż 12, czyli maksymalnie można zarekomendować 12 osób. 

7. Warunkiem koniecznym do otrzymania raty gratis przez Uczestnika Promocji, jest 

dopełnienie wszystkich formalności związanych z rejestracją na studia do dnia 30.11.2019 roku 

przez Osobę Rekomendowaną. 

8. Warunkiem koniecznym do otrzymania raty gratis jest wspólne pojawienie Osoby 

Rekomendującej oraz Osoby Rekomendowanej w Punkcie Rekrutacyjnym Uczelni, przy zapisie 

na studia Osoby Rekomendowanej oraz wypełnienie odpowiedniego formularza przez te osoby.  

9. Przyszły student może być rekomendowany tylko jeden raz przez jednego Uczestnika 

Promocji. 

10. Osoby, które otrzymają ratę gratis, a płacą z góry za dłuższy okres otrzymają zniżkę w wysokości 

jednej raty czesnego rozłożonego na 12 rat. 

11. Aby rata gratis miała zastosowanie – Osoba Rekomendowana musi być studentem w miesiącu,  

w którym przypada rata gratis dla Rekomendującego. 

12. Promocja trwa w okresie 5.06.2019 – 30.11.2019 roku. 

13. Zgłoszenie udziału w Promocji jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez 

Uczestnika zasad określonych w niniejszym Regulaminie i zobowiązaniem się do jego 

przestrzegania. 

14. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego 

i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, przy ul. Krupniczej 3 oraz na stronie internetowej 

Uczelni www.apeiron.edu.pl. 

15. Nie istnieje możliwość zamiany raty gratis na inne świadczenie, na przykład 

pieniężne. 

16. Uczelnia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, w tym 

zmiany terminów trwania Promocji, warunków Promocji oraz możliwości jej 

przerwania/przedłużenia w każdym czasie. 

17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5.06.2019 roku. 

 

 

Kraków/Katowice*, dnia ………………………….. roku 

 

Osoba Rekomendowana……………………………………. 

 

Osoba Rekomendująca……………………………………... 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 


