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Regulamin oferty promocyjnej dla kandydatów – cudzoziemców,  

zapisujących się na kurs języka polskiego „Fast&FunPolish”   

 

 

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 

CDV - uczelnia wyższa Collegium Da Vinci w Poznaniu; 

Cudzoziemiec– osoba nie będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej; 

Kandydat – osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia I lub II stopnia, stacjonarne lub niestacjonarne realizowane w roku 

akademickim 2020/2021; 

Słuchacz- uczestnik kursu języka polskiego „Fast&FunPolish”. 

 

§1 

Przedmiot uregulowań  

1. Regulamin określa zasady przyznawania i realizowania świadczeń w formie promocji dla cudzoziemców będących 

kandydatami na studia organizowane przez CDV oraz Słuchaczami kursu języka polskiego „Fast&FunPolish” 

2. Organizatorem promocji jest CDV. 

 

§2 

Promocja czasowa 

1. W ramach promocji czasowej CDV udziela Kandydatomzniżki w opłacie za uczestnictwo w kursie języka polskiego 

„Fast&FunPolish” w kwocie 300 PLN brutto. 

2. Do skorzystania z promocji ma prawo Słuchacz, który spełni następujące warunki: 

a) wypełni formularz zgłoszeniowy na stronie cdv.pl w czasie trwania promocji tj. do dnia 31 lipca 2020 roku; 

b) podpisze i dostarczy do Collegium Da Vinci do 31 lipca 2020 rokuumowę dotycząca warunków kształcenia na kursie 

języka polskiego i odpłatności za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem tego kursu; 

c) uiści opłatę za kurs w wysokości uwzględniającej zniżkę o której mowa w ust. 1 w terminie trwania promocji tj. do 

dnia 31 lipca 2020 roku. 

 

§3 

Postanowienia końcowe 

1. Do wszystkich spraw związanych z promocją właściwe jest prawo polskie. Wszelkie spory wynikłe w związku z 

postepowaniem o przyznanie Stypendium lub Konkursem rozpoznawane będę przez właściwe miejscowo polskie sądy.   

2. Dane osobowe Kandydatów CDV przetwarza w celu rekrutacji i udzielenia promocji, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f 

RODO, z zachowaniem obowiązujących w CDV zasad przetwarzania danych. 

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje do odwołania odpowiednim Zarządzeniem Rektora CDV. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi uczestnictwa w kursie języka polskiego „Fast&FunPolish”, 

chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1H85R1mNgEz8ZXXlxsqi_JfgB6rd3awq_3f0I4Z8w-hE/edit

