
Załącznik nr 2 

do Umowy o warunkach pobierania opłat związanych  

z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne 

 

 

Regulamin promocji „Wpisowe 0 zł ” dla kandydatów na  studia I i II stopnia 

uruchamianych w roku akademickim 2017 / 2018 w Wyższej Szkole Humanistycznej  

im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie 

 

 

 

§1 
Postanowienia ogólne 

 

1. Promocja skierowana jest do kandydatów na kierunki: administracja, dietetyka  

i pedagogika na studiach I stopnia oraz na kierunek pedagogika studia II stopnia  
uruchamianych w roku akademickim 2017/2018 w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Króla 

Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie. 

2. Kandydat zwany jest Uczestnikiem Promocji. 

3. Promocja obowiązuje do dnia zakończenia rekrutacji na studia na rok akademicki 2017/2018. 

 

§2 
Zasady korzystania z promocji 

 

1. Promocja polega na niepobieraniu opłaty wpisowego na studia I i II stopnia w terminie 
oznaczonym  w §1  ust. 3.   

2. Warunkiem skorzystania z promocji jest dopełnienie wszystkich formalności związanych   

z procesem rekrutacji na studia I i II stopnia oraz : 
1) podpisanie przez Kandydata umowy o warunkach pobierania opłat związanych  

z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne, 

2) złożenie oświadczenia o przystąpieniu do promocji i podpisanie niniejszego regulaminu. 

3. W sytuacji niespełnienia warunków, o których mowa w §2 ust 2 regulaminu Uczestnik 
Promocji zobowiązany jest do: 

1) wpłacenia na rzecz Uczelni opłaty wpisowej w wysokości 330 zł w terminie 1 miesiąca od 

daty  rozpoczęcia  roku akademickiego  w przypadku niepodjęcia przez studenta nauki, 
2) wpłacenia na rzecz Uczelni opłaty wpisowej w wysokości 330 zł w terminie 14 dni od 

daty, kiedy wydana przez Dziekana Wydziału Nauk Społecznych decyzja  

o skreśleniu z listy studentów stała się ostateczna, w przypadku studenta, który podjął 

naukę i ją przerwał przed zakończeniem ostatniego roku studiów. 

 

§ 3 

Postanowienie końcowe 

 
1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej WSH w Lesznie oraz  

w Dziekanacie Uczelni. 

_______________________________________________________________________ 

 

Oświadczenie 

 

Przystępując do Promocji „Wpisowe 0zł” zapoznałe(a)m się i akceptuję warunki Regulaminu 

promocji „Wpisowe 0 zł”  w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego  

w Lesznie. 

 

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

Data, miejscowość         Imię  i nazwisko 


