
 

 

Regulamin promocji 

 „Przyprowadź Znajomego” 

 dla studentów Collegium Civitas 

 
1. Promocja jest skierowana do  studentów studiujących w Collegium Civitas na studiach 

I lub II stopnia w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym, prowadzonych w języku 

polskim, angielskim lub polsko-angielskim.  

Promocja nie obejmuje osób studiujących lub podejmujących studia na specjalnościach 

realizowanych we współpracy z partnerami akademickimi (podwójny dyplom) oraz 

specjalnościach dofinansowanych. 

 

2. Promocja umożliwia studentowi/-tce Collegium Civitas uzyskanie jednorazowej, 10% 

zniżki w opłatach za semestr nauki w Collegium Civitas pod warunkiem 

przyprowadzenia 1 znajomej osoby, 15% zniżki w opłatach za semestr nauki pod 

warunkiem przyprowadzenia łącznie 2 znajomych osób lub jednorazowej 20% zniżki za 

semestr nauki za łącznie  3 i więcej przyprowadzonych osób, które podejmą studia na 

dowolnie  wybranym kierunku studiów i wszystkie ukończą pierwszy semestr studiów. 

Zniżka udzielana jest Studentowi w opłacie za semestr nauki następujący bezpośrednio 

po semestrze, w którym wszyscy Znajomi ukończyli pierwszy semestr studiów.  

 

3.  Z promocji mogą skorzystać osoby, które przyprowadzą 1, 2, 3 lub więcej 

indywidualnych, niepowtarzających się osób, które z kolei złożą prawidłowy komplet 

dokumentów rekrutacyjnych i rozpoczną studia na jednym dowolnie wybranym 

kierunku studiów I lub II stopnia, prowadzonych w języku polskim, angielskim lub 

polsko-angielskim, w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym, z wyłączeniem 

specjalności wskazanych w pkt. 1. Celem uniknięcia wątpliwości poprzez indywidualną 

osobę uznaje się osobę, która jako znajomy została przedstawiona Collegium Civitas 

wyłącznie jeden raz co oznacza brak możliwości przedstawienia taj samej osoby jako 

znajomego przez kilku studentów Collegium Civitas.    

 

4. Przyprowadzony znajomy otrzymuje 5% zniżki w opłatach za semestr nauki w 

Collegium Civitas na studiach polskojęzycznych, anglojęzycznych oraz polsko-



angielskich, I lub II stopnia, prowadzonych  w trybie stacjonarnym lub 

niestacjonarnym. 

 

5. W przypadku rezygnacji przyprowadzonego znajomego – Kandydata ze studiów po 

przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego i rekrutacyjnego dotyczącego tego 

Kandydata, wpłacona przez niego opłata kwalifikacyjna nie podlega zwrotowi. 

 
6. Oferta nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi w Collegium Civitas. 

 
7. Rektorowi przysługuje prawo do odwołania Promocji  w każdym czasie pod warunkiem 

poszanowania praw nabytych przez osoby do dnia odwołania Promocji. 

 

8. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.civitas.edu.pl oraz w Biurze 

rekrutacji. 

 

 

 


