Wyższa Szkoła Turystyki I Języków Obcych w Warszawie
Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a, 01-242 Warszawa
REGULAMIN PROMOCJI

,,Wiem, czego chcę - Bon Edukacyjny 300 zł”
na studia I, II stopnia
w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie dalej „WSTiJO”

1.

Promocja skierowana jest do nowych kandydatów chcących rozpocząć naukę w WSTiJO na studiach I, II
stopnia, w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym, w tym online (dalej ,,Studia") na dowolnym kierunku w
semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 na pierwszy rok studiów, którzy zapiszą się na studia w
okresie od 1 maja do 31 maja 2022 r. i zostaną przyjęci w poczet studentów WSTiJO.

2.

Promocja obowiązuje w okresie od 1 maja 2022 r. do 31 maja 2022 r. i jest rozliczana na pierwszym roku
studiów.

3.

Udział w Promocji umożliwia uzyskanie następujących zniżek przez kandydata:
Bon edukacyjny w wysokości 300 zł do wykorzystania w 1 roku studiów

4.

Warunkiem skorzystania przez rekrutujące się osoby z niniejszej Promocji wskazanej w punkcie 3 jest:
Zakończenie procesu rekrutacji online pod adresem wstijo.warszawa.pl do 31.05.2022 włącznie (data
rejestracji systemowej będzie wiążącą)
lub przesłanie skanów dokumentów rekrutacyjnych na adres email: rekrutacja@wstijo.edu.pl do 31.05.2022
włącznie (data wysłania wiadomości będzie datą wiążącą) z dopiskiem w temacie wiadomości ,,Wiem, czego
chcę - Bon Edukacyjny”
lub przesłanie skanów kompletu dokumentów rekrutacyjnych drogą pocztową do 31.maja 2022 na adres:
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, aleja Prymasa Tysiąclecia 38a, 01-242 Warszawa z
dopiskiem ,,Wiem, czego chcę - Bon Edukacyjny”
- oraz
przesłanie do 31.05.2022 niniejszego regulaminu promocji z datą i podpisem
- oraz
złożenie niezbędnych oryginałów dokumentów rekrutacyjnych wraz z podpisami do 30.09.2022 (lista

dokumentów dostępna pod adresem: REKRUTACJA - DOKUMENTY (wstijo.edu.pl) wraz z potwierdzeniem
uiszczenia opłat administracyjnych (wpisowe)
5.

O przyznaniu bonu edukacyjnego w ramach promocji „Wiem, czego chcę” osoby będą informowane drogą
elektroniczną na wskazany w formularzu rekrutacyjnym adres email. W przypadku braku wiadomości
informację o przyznaniu bonu edukacyjnego będzie można uzyskać pisząc na adres rekrutacja@wstijo.edu.pl
lub dzwoniąc do Biura Rekrutacji na nr tel.: 22 855 47 59.

6.

Rozliczenie bonu edukacyjnego w ramach promocji „Wiem, czego chcę”:
kwota bonu edukacyjnego zostanie przypisana na konto studenta najpóźniej 1.10.2022 jako kredyt do
wykorzystania w trakcie 1 roku studiów. Kredyt ten będzie pobierany z konta studenckiego w zależności od
wybranej opcji płatności:
- przy opłaceniu 1 roku studiów: - 300 zł
- przy opłaceniu 1 semestru: - 150 zł i przy opłaceniu 2 semestru: - 150 zł
- przy płatności ratalnej (10 rat): -30 zł przy każdej racie.

7.

Bon edukacyjny w ramach promocji „Wiem, czego chcę” może posłużyć wyłącznie do opłacania czesnego w
formie opisanej w pkt. 6 regulaminu promocji.

8.

Promocja nie łączy się z innymi ofertami WSTiJO.

9.

W przypadku, gdy pomimo uzyskania pozytywnej decyzji o przyjęciu na studia osoba rekrutująca się nie
podejmie studiów albo w trakcie pierwszego roku studiów zostanie skreślona z listy studentów, w tym także w
związku ze złożeniem rezygnacji ze Studiów, albo nie dokona opłaty za Studia w terminie, wysokości i na
zasadach wskazanych w regulaminie opłat, przyznane zniżki związane z bonem edukacyjnym zostają
anulowane, a Uczelnia będzie miała prawo do naliczenia pełnej opłaty czesnego za Studia (we wszystkich
rodzajach płatności)

10. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej

https://wstijo.edu.pl/dokPDF/2022/REGULAMIN_PROMOCJI_wstijo-maj2022.pdf oraz w Biurze Rekrutacji.

Akceptuję warunki promocji ,,Wiem, czego chcę - Bon Edukacyjny 300 zł”

-------------------------------------------------------------------------------------------------data, Imię i Nazwisko
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