
 

 

REGULAMIN PROMOCJI ZA POLECENIE 

na Wydziale Ekonomicznym w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 
 

 

§1. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie 

 

1. ZPI: formularz internetowy służący do zapisu (rejestracji) na Wydziale Ekonomicznym w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej 

we Wrocławiu https://www.wsb.pl/rekrutacja/krok1 

2. PROMOCJA POLECAM – to dodatkowa promocja udzielana przez Wydział Ekonomiczny  

w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w czesnym. 

3. REJESTRACJA: to zapis na studia (wyższe lub podyplomowe) na konkretny poziom studiów, kierunek oraz specjalność. 

4. OSOBA POLECAJĄCA – sobą, która skutecznie poleci studia I stopnia, studia II stopnia, jednolite studia magisterskie lub 

studia podyplomowe osobie poleconej nie będącej kandydatem, studentem, uczestnikiem studiów podyplomowych lub 

absolwentem WSB w Opolu. 

5. OSOBA POLECANA - osoba, która skorzysta z ZPI i dopełni wszystkich wymogów rekrutacyjnych.  

 

§2. Zasady promocji 

 

1. Z promocji POLECAM mogą skorzystać kandydaci na studia, studenci oraz uczestnicy studiów podyplomowych z 

wyłączeniem studiów MBA. 

2. Promocja POLECAM upoważnia do dodatkowej zniżki w czesnym w wysokości 100 zł (naliczonego czesnego rocznego) 

dla osób: poleconej i polecającej.  

3. Promocja przysługuje wyłącznie jeden raz w roku, bez względu na liczbę osób, którym zostały polecone studia. 

4. Warunkiem skorzystania z promocji jest rejestracja na studia, złożenie przez kandydata kompletu dokumentów i 

podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz złożenie przez osobę polecającą i polecaną - uprawnionych 

do promocji, oświadczenia rekomendacji studiów. 

5. Uprawnieni, o których mowa w ust. 1 tracą prawo do zniżki, jeżeli którakolwiek z osób, nie podejmie studiów lub z nich 

zrezygnuje. 

6. Aby skorzystać z promocji, należy dokonać zapisu na studia za pomocą formularza internetowego ZPI (rejestracji) oraz 

we wskazanym terminie ukończyć proces rekrutacji i złożyć w Biurze Rekrutacji wniosek, w terminie nieprzekraczalnym 

do dnia 31.10.2022 r. (w rekrutacji letniej) lub do dnia 15.03.2023 r. (w rekrutacji zimowej). 

7. Promocja POLECAM zostanie rozliczona proporcjonalnie w roku akademickim, w którym nastąpiło polecenie oraz w 

każdym następnym roku trwania studiów pod warunkiem utrzymania statusu studenta przez osobę polecaną i 

polecającą.  

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2022 r. 

 

https://www.wsb.pl/rekrutacja/krok1

