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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 10/2020 z dnia 20 lutego 2020 roku 

 

Regulamin promocji dotyczący szkoleń “modułowych” w roku 2020 

 

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oferty promocyjnej: 

Collegium Da Vinci w Poznaniu zwane dalej CDV. 

Absolwent - Absolwentem jest osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów I, II stopnia, jednolitych 
studiów magisterskich lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w CDV lub WNSHiD (Wyższa 
Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa). 
 
Słuchacz - Słuchacz studiów podyplomowych w Collegium Da Vinci w roku akademickim 2019/2020.  
 
Student-  Student studiów dyplomowych  w Collegium Da Vinci w roku akademickim 2019/2020. 
 
Uczestnik – Uczestnik szkolenia modułowego organizowanego w Collegium Da Vinci w roku 2020. 

 

§1 

Przedmiot uregulowań 

1. Regulamin określa zasady przyznawania i realizowania świadczeń w formie promocji na szkolenia 
modułowe oraz dla Uczestników szkoleń modułowych na inne produkty edukacyjne z oferty CDV: 
a) Promocje stałe dla Absolwentów, Studentów oraz Słuchaczy na szkolenia modułowe, 
b) Promocje stałe dla Uczestników szkoleń modułowych na studia podyplomowe. 

 

§2 

Promocje stałe dla Absolwentów, Studentów i Słuchaczy na szkolenia modułowe 

1. Promocja stała dla Absolwentów: 
- zniżka 10% na szkolenie modułowe 

2. Promocja stała dla Studentów: 
- zniżka 10% na szkolenie modułowe 

3. Promocja stała dla Słuchaczy: 
- zniżka 10% na szkolenie modułowe 

4. Do skorzystania z promocji ma prawo Absolwent, Student, Słuchacz, który spełni następujące warunki: 
1) wypełni formularz zgłoszeniowy na stronie cdv.pl w czasie trwania zapisów na dane szkolenie 

modułowe do 29 września 2020 roku; 
2) Prześle kopię dyplomu ukończenia studiów na adres szkolenia@cdv.pl (w przypadku Absolwentów). 
3) Prześle kopie wniosku o przyznanie zniżki “Promocja stała na szkolenie modułowe w Collegium Da 

Vinci dla Absolwentów, Studentów, Słuchaczy” (Załącznik 1b) na adres szkolenia@cdv.pl  
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§3 

Promocje stałe dla Uczestników szkoleń modułowych na studia podyplomowe 

1. Promocja stała dla Uczestników szkoleń modułowych na studia podyplomowe 
- zwolnienie z ostatniej z 10 rat czesnego  

2. Do skorzystania z promocji w czesnym ma prawo Kandydat na studia podyplomowe, który spełni 
następujące warunki: 

1) wypełni formularz rekrutacyjny na stronie cdv.pl w czasie trwania rekrutacji na dany rok akademicki 
tj. od 03 lutego 2020 roku do 30 września 2020 roku; 

2) Złoży wymagany komplet dokumentów oraz podpisze umowę na świadczenie usług edukacyjnych  
w terminie do 30 września 2020 roku włącznie. 

3) Przedstawi kopię zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia modułowego 
organizowanego w Collegium Da Vinci w roku 2020. 

4) Złoży wniosek o przyznanie zniżki “Promocja stała na studia podyplomowe dla Uczestników szkolenia 
modułowego” (załącznik 1a) 

3. Rozliczenie promocji czesnego dla Uczestników szkoleń modułowych naliczane jest od czesnego 
przypisanego dla danego kierunku studiów podyplomowych, obowiązującego Studenta w podpisanej 
umowie o świadczeniu usług edukacyjnych. 

 

§4 

Zasady łączenia promocji 

1. Promocje nie łączą się. 
2. Jeśli Uczestnik szkolenia modułowego, Student, Słuchacz lub Absolwent uzyskał prawo do dwóch lub 

więcej promocji, zobowiązany jest do wybrania jednej, z której skorzysta. 
3. Promocje określone w niniejszym Regulaminie nie dotyczą opłat dodatkowych zawartych  

w obowiązującej Studenta umowie o świadczenie usług edukacyjnych i regulaminie opłat obowiązującym 
na dany rok akademicki. 

 
§5 

Postanowienia końcowe 

1. Skorzystanie przez Uczestnika lub Absolwenta z którejkolwiek z wyżej wymienionych promocji jest 
równoznaczne z zaakceptowaniem przez niego zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 
Niewywiązywanie się z obowiązków wynikających z regulaminu danej promocji skutkuje utratą 
przyznanej promocji.  

2. W wypadku pojawienia się w CDV innych promocji niż ujęte w niniejszym Regulaminie stosuje się odrębne 
przepisy.  

3. Regulamin opisanych akcji promocyjnych obowiązuje do odwołania odpowiednim Zarządzeniem Rektora 
CDV. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                                                                                        Rektor Collegium Da Vinci 

  

 dr inż. Krzysztof Nowakowski 
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Załącznik nr 1a do Regulaminu promocji dotyczący szkoleń “modułowych” w roku 2020 

 

 

Imię i nazwisko  

 

Telefon kontaktowy 

 

E-mail 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZNIŻKI 

“Promocja stała na studia podyplomowe dla Uczestników szkolenia modułowego” 

 

 

 Zwracam się z prośbą o udzielenie mi zniżki w wysokości ostatniej z 10 rat czesnego na studia 

podyplomowe w roku akademickim 2020/2021 w związku z promocją stałą dla Uczestników szkoleń 

modułowych. 

 

 

 Z poważaniem 

  

                                                                                                                                                            (podpis wnioskodawcy)  



 

 

Collegium Da Vinci 
ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 
61-719 Poznań 
61 271 10 10 / info@cdv.pl  cdv.pl 

  

Załącznik nr 1b do Regulaminu promocji dotyczący szkoleń “modułowych” w roku 2020 

 

 

Imię i nazwisko 

 

Telefon kontaktowy 

 

E-mail 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZNIŻKI 

“Promocja stała na szkolenie modułowe w Collegium Da Vinci dla Absolwentów, Studentów, Słuchaczy” 

 

 

 Zwracam się z prośbą o udzielenie mi zniżki w wysokości 10% na szkolenie modułowe w związku  

z promocją stałą dla Absolwentów, Studentów, Słuchaczy. 

 

Jednocześnie oświadczam, że jestem: 

 

☐  studentem .........................................................................................................................................................................................................................................................  
(kierunek, rok studiów, tryb) 

 
 

☐  słuchaczem studiów podyplomowych ........................................................................................................................................................................................  
(kierunek) 

 
 

☐  absolwentem ..................................................................................................................................................................................................................................................  
(kierunek, rok ukończenia) 

 
 

 

 

 Z poważaniem 

  

                                                                                                                                                           (podpis wnioskodawcy) 


