Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza Wyższej Szkoły Rehabilitacji z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie
ustalenia promocji i rabatów na świadczone usługi edukacyjne w Wyższej Szkole Rehabilitacji z siedzibą
w Warszawie

REGULAMIN PROMOCJI „POLEĆ NAS ZNAJOMYM”
§1
1.1. Organizatorem promocji „POLEĆ NAS ZNAJOMYM” (zwana dalej „Promocja”) jest Wyższa
Szkoła Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 49 zwana dalej WSR.
1.2. W Promocji mogą wziąć udział osoby, które są studentami WSR minimum od jednego roku
akademickiego.
§2
Objaśnienia terminów występujących w regulaminie
Student polecający – student Wyższej Szkoły Rehabilitacji od minimum jednego roku akademickiego.
Polecany – kandydat na studenta w Wyższej Szkole Rehabilitacji rekomendowany przez studenta
polecającego.
§3
Czas trwania promocji
Promocja obowiązuje w trakcie trwania naboru kandydatów w danym roku akademickim (maj –
wrzesień)..
§4
Zasady Promocji
3.1. Maksymalna liczba osób, które student może polecić wynosi 10. Osoby spełniające warunek
uczestnictwa w Promocji zgodnie z § 1 pkt 1.2. mogą otrzymać maksymalny rabat w wysokości
równej opłatom za czesne za jeden rok studiów.
3.2. Student polecający zobowiązany jest złożyć wniosek w dziale finansów o udzielenie rabatu do
dnia 30 stycznia bieżącego roku akademickiego. Dokument powinien zawierać dane polecanych
kandydatów.
Student uzyska rabat za polecenie, w momencie gdy polecony przez niego kandydat spełni łącznie
następujące warunki:
a) Przejdzie przez proces rekrutacji
b) Złoży oświadczenie dotyczące polecenia WSR (imię i nazwisko studenta polecającego, nr
albumu, telefon kontaktowy) najpóźniej w dniu składania dokumentów wymaganych podczas
rekrutacji
c) Będzie opłacał regularnie pierwszy semestr studiów (zgodnie z deklaracją płatności)
3.3. W sytuacji, gdy wysokość rabatu przekracza wysokość czesnego za dany rok akademicki, rabat
przechodzi na kolejny rok akademicki.

a) Jeśli student polecający jest w trakcie 3 roku studiów, a uzyskany przez niego rabat
przekroczy wartość czesnego za dany rok akademicki to może on być wykorzystany na
studiach magisterskich lub podyplomowych w WSR.
b) Rabat wygasa w przypadku, gdy nie jest wykorzystany w danym roku akademickim. Rabat nie
może być wypłacony w formie gotówkowej.
3.4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy studenta polecanego rabat traci ważność.
3.5. Promocja „Poleć nas znajomym” może łączyć się z innymi promocjami dostępnymi w Wyższej
Szkole Rehabilitacji.

