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Zasady promocji „Po znajomości” 
Akademii Trzeciego Wieku 

w Collegium Da Vinci w Poznaniu 
 

1. W ramach promocji „Po znajomości”, zwanej dalej Promocją, słuchacz Akademii Trzeciego Wieku 
(ATW) przy Collegium Da Vinci w Poznaniu ma możliwość uzyskania zniżki w opłacie członkowskiej.  

2. Promocja trwa od 2 do 30 września 2019 r. 
3. Definicje: 

a. Polecający – dotychczasowy słuchacz ATW (co najmniej od semestru letniego r. a. 2018/2019). 
b. Polecony – osoba, która od r. a. 2019/2020 zamierza uczestniczyć w zajęciach ATW (złożyła 

dokumenty rekrutacyjne oraz uregulowała płatności). 
4. Aby skorzystać z promocji Polecający i Polecony powinni wykonać następujące czynności: 

a. Polecający składa w Biurze ATW pisemną lub ustną informację o fakcie wprowadzenia do ATW 
nowego słuchacza, wskazując dane personalne osoby Poleconej/Poleconych. 

b. Polecony winien spełnić dwa warunki: 
 złożyć dokumenty rekrutacyjne wybierając co najmniej jedną sekcję, 
 wskazać w Biurze ATW pisemnie lub ustnie informacje o danych personalnych  

Polecającego. 
5. Jeżeli Polecający i Polecony spełniają warunki wskazane w pkt. 4: 

a. Polecony zwolniony jest z opłaty rekrutacyjnej w wysokości 50 zł. 
b. Polecający otrzymuje zniżkę: 

 45 zł w przypadku jednego Poleconego, 
 85 zł w przypadku wprowadzenia dwóch lub trzech Poleconych, 
 85 zł oraz może wybrać jedną z sekcji za 50% ceny w przypadku wprowadzenia czterech lub  

pięciu Poleconych. 
6. Polecający może polecić nie więcej niż 5 osób. 
7. Zniżka nie zostanie przyznana ani Polecającemu ani Poleconemu, jeżeli: 

a. Polecający nie uregulował płatności za semestr letni 2018/2019 
b. Polecony: 

 nie dokona wyboru sekcji, 
 nie ureguluje opłat za semestr zimowy 2019/2020. 

8. Zniżka nie podlega wymianie na środki pieniężne.  
9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa Polecającego lub Poleconego w ATW zniżka uzyskana w 

ramach promocji „Po znajomości” nie obowiązuje. W takiej sytuacji słuchacz jest zobowiązany do 
uiszczenia całej opłaty (bez zniżki).  

 

 

 

  


