REGULAMIN PROMOCJI
„25% zniżki na pierwszy rok studiów dla nowych kandydatów chcących rozpocząć
naukę na studiach I lub II stopnia w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula w
semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021”
1. Promocja skierowana jest do nowych kandydatów rozpoczynających naukę w Szkole Głównej
Turystyki i Hotelarstwa Vistula (dalej „Uczelnia”) na studiach I lub II stopnia prowadzonych w
języku polskim w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, w tym online (dalej „Studia”) w semestrze
letnim roku akademickiego 2020/2021, którzy wezmą udział w minimum jednym z webinarów
organizowanych podczas Dni Otwartych Online Uczelni Vistula w dniach 01.02-06.02.2021 r.,
wyrażą zainteresowanie promocją (tzn. wypełnią swoje dane w formularzu online dostępnym w
trakcie trwania Dni Otwartych Online lub po ich zakończeniu do dnia 10.02.2021 r.), złożą
wymagane dokumenty w Dziale Rekrutacji przed rozpoczęciem semestru letniego roku
akademickiego 2020/2021 i zostaną przyjęci w poczet studentów Uczelni.
2. Udział w Promocji umożliwia uzyskanie przez osobę do niej przystępującą zniżki 25% na pierwszy
rok studiów I lub II stopnia prowadzonych w języku polskim w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym, w tym online, w roku akademickim 2020/2021.
3. Wysokość opłat za studia podana jest w Zarządzeniu Rektora Szkoły Głównej Turystyki i
Hotelarstwa Vistula nr 9/04/2020 z dnia 30.04.2020 r.
4. Opłaty z uwzględnieniem zniżki wymienionej w pkt. 2 na pierwszy rok akademicki studiów I lub II
stopnia przedstawione są w Załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu.
5. Warunkiem skorzystania przez rekrutującą się osobę z niniejszej Promocji i przyznanie jej zniżek
wskazanych w punkcie 2 jest złożenie w Dziale Rekrutacji wraz z kompletem dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji (które należy dostarczyć przed rozpoczęciem
semestru letniego roku akademickiego 2020/2021), zaakceptowanego regulaminu Promocji pod
nazwą „25% zniżki na pierwszy rok studiów dla nowych kandydatów chcących rozpocząć
naukę na studiach I lub II stopnia w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula w
semestrze

letnim

roku

akademickiego

2020/2021”,

dołączenie

otrzymanego

maila

uprawniającego do otrzymania zniżek wskazanych w punkcie 2 oraz dokonanie opłaty rocznej,
semestralnej, albo raty czesnego w 10 ratalnym planie płatności zgodnie z Zarządzeniem Rektora

Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula nr 9/04/2020 z dnia 30.04.2020 r. (uwzględniającej
zniżkę wskazaną w Załączniku nr 1) i złożenie w Dziale Rekrutacji dokumentu potwierdzającego
dokonanie w/w opłaty. W/w opłata musi zostać uiszczona do 10 lutego 2021 r.
6. Promocja wchodzi w życie z dniem 01.02.2021 i trwa do 10.02.2021 r.
7. Promocja skierowana jest do osób posiadających obywatelstwo polskie.
8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w Uczelniach Vistula.
9. W przypadku, gdy pomimo uzyskania pozytywnej decyzji o przyjęciu na studia, osoba rekrutująca
się: nie podejmie studiów albo w trakcie pierwszego roku zostanie skreślona z listy studentów, w
tym także w związku ze złożeniem rezygnacji ze Studiów, albo nie dokona opłaty za Studia w
terminie i wysokości wskazanej w Załączniku nr 1 lub nie dostarczy potwierdzenia dokonania
wpłaty, przyznana zniżka zostanie anulowana, a Uczelnia będzie miała prawo do naliczenia pełnej
opłaty czesnego za Studia (we wszystkich rodzajach płatności) zgodnie z Zarządzeniem Rektora
Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula nr 9/04/2020 z dnia 30.04.2020 r.
10. W przypadku, gdy osoba korzystająca z Promocji, zrezygnuje przed rozpoczęciem lub w czasie
trwania Studiów lub zostanie skreślona z listy studentów, Uczelnia będzie uprawniona do zaliczenia
części czesnego, która będzie podlegała ewentualnemu zwrotowi, na poczet opłat, które w związku
ze skorzystaniem z Promocji nie zostały poniesione.
11. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.vistulahospitality.edu.pl oraz w Biurze
Działu Rekrutacji.

Akceptuję warunki promocji:
___________________________ data, imię i nazwisko

ZAŁĄCZNIK NR 1
ATTACHMENT No 1
Studia w języku polskim Iº i IIº STACJONARNE – osoby posiadające polskie obywatelstwo
Kierunek studiów
Field of study

Opłata
roczna
Tuition fee
(per year)

Opłata
semestralna
Tuition fee
(per semester)

3 975 zł

2 100 zł

10 rat w
roku
Tuition fee in
10
instalments
443 zł

3 450 zł

1 838 zł

398 zł

3 450 zł

1 838 zł

398 zł

4 200 zł

2 250 zł

488 zł

Dietetyka Iº
Dietetics Iº
Turystyka i Rekreacja Iº
Tourism and Recreation Iº
Turystyka i Rekreacja IIº
Tourism and Recreation IIº
Coaching stylu życia IIº
Lifestyle Coaching IIº

Studia w języku polskim Iº i II º NIESTACJONARNE – osoby posiadające polskie obywatelstwo
Kierunek studiów
Field of study

Opłata
roczna
Tuition fee
(per year)

Opłata
semestralna
Tuition fee
(per semester)

3 600 zł

1 913 zł

10 rat w
roku
Tuition fee in
10
instalments
413 zł

3 150 zł

1 688 zł

368 zł

3 150 zł

1 688 zł

368 zł

3 900 zł

2 100 zł

458 zł

Dietetyka Iº
Dietetics Iº
Turystyka i Rekreacja Iº
Tourism and Recreation Iº
Turystyka i Rekreacja IIº
Tourism and Recreation IIº
Coaching stylu życia IIº
Lifestyle Coaching IIº

Na wszystkich kierunkach wpisowe wynosi 400 zł.

