
Zarządzenienr I7/ż02I
Rektora Olsztyńskiej Szkoły Wyższej

z dnia26 marca}l2l r.

,,Bezpłatner,,r;,;':,:::;::::";;":;::"':^,:::';::;:,r,szkolewyższej

Na podstawie § 17 pkt. 2 ust. 12 Statutu OlszĘńskiej SzkoĘ Wyższej w Olsztynie, zarządzam co

następuje:

§1

Wprowadza się Regulaminu promocji ,,BezpŁatne kursy językowe + zniżka na 1szy rok studiów"

w Olsztyńskiej Szkole Wyższej w OlsĄłrie stanowiący zńącznlkdo Zarządzenia.

§2

Regulamin wchodzi w Ęcie w dniu podpisania Zaruądzenia.
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Załqczłlik do Zarzqdzenin nr 17/2021
Rektora olsztyńskiel szkotł, W}rższei

z dnia 26 marca 202l r.

Regulamin promocji
Promotion regulations

.,,F:::ł:la:;,:: j:3::x:,::::,i:ił';?,::r:;:ł;:y,',

dla kandydatów na studia w OlszĘńskiej Szkole Wyższej
for the Olsztyn University study candidates

§ l, Postanowienia ogólne
§ l General proyisions

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji ,,Bezpłatne kursy językowe +

zniżka na lszy rok studiów " zwanej dalej ,,Promocją".

l, These Regulations define the rules, scope ąnd conditions of participątion in thc promotion of "free language
courses + discountfor the Ist year ofstudies", hereinafter referred to ąs the "promotion".

2. Organizatorem Promocji jest Olsźyńska Szkoła Wyższa zwana dalej Organizatorem.

2. The Promotion is organized by Olsztyn UniversiĘ, hereinafter referred to as the "Organizer".

3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na
warunki Promocji, określone niniejszym Regulaminem, wyrużoną w formie pisemnej przezkuldydata lub jeśli
kandydat jest osobą niepełnoletnią przez rodztca lub opiekuna prawnego.

3. Participation in the Promotion is voluntaly. Taking part in the Promotion meąns that the participant gives
his/her consent to the terms ąnd conditions of the Promotion, defined in these Regulations, expressed inwriting
by the candidate or if the candidate is a minor, by his/her parent or legal guardian.

4. Uczestnikiem Promocji moze być osoba, która spełni warunki uczestnictwa określone w § 2 niniejszego
Regulaminu.

4. A Participant of the Promotion may be a person who meets the conditions for participation specified in §2 of
these Regulations.

5. Promocja trwa od 1 kwietnia 202I r. do 30 czerwca2021 r.

5. The Promotion runs from April 1 , 2021 to June 30, 202 ] .

§ 2 Zasady uczestnictwa i przebieg Promocji
§ 2 Rules for participation ąnd the course of the Promotion

1. Promocja skierowana jest do kandydatów na studia w Olsźyńskiej Szkole Wyższej rozpoczynających naukę
od pierwszego semestru w roku akademickim 202112022, na studiach I stopnia oraz jednolitych studiach
magisterskich, w trybie stacjonamym,którzy złożąkomplet dokumentów rekrutacyjnych iwniosą opłatę zaI
rok studiów do 30 czerwca2021 r.

l. The Promotion is ąddressed to candidates for studies at the OlszĘn University of Universities commencing
their studiesfrom the ]st in the academic year 202I/2022 of thefirst ąnd second degreefullłime studies, who
will submit a full set of application documents and pay the tuition fee by June 30, 202l.
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2, Promocja obejmuje obywateli kolejnych krajów i regionów: Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Turkmenistan,
Tadźykistan, Uzbokistan, Kirgistan, Kazachstan, Ukraina, Rosja, Białoruś, Mołdawia, Mongolią Ameryka
Północna, Ameryka Środkową Wyspy Karaibskie, Ameryka Południowa. Promocja nie obejmuje posiadaczy
KaĄ Polaka.

2. Promotion coyers the citizens of the following countries and regions: Armenia, Azerbaijan, Georgia,
Turkrnenistan, Tajikistan, Uzbekistan, Kyrglzstan, Kazakhstan, Ulcraine, Russią, Beląrus, Moldova, Mongolia,
North America, Central America, Caribbean, South America. Promotion doesn't include Pole's Card holders.

3, Wysokośó czesnego ze miżką na poszcze5ólnych kierunkach studiów można znaleźó na stronie inlernetowej

Uczelni orazw Zńącnikunr 7,

3. The ąmount of tuition fees with discount for particular fields of study can be found on the website of the

University and in the Attachment ].

4. Uczestnik, który ńoĘ komplet dokumentów rekrutacyjnych i wniesie opłatę za pierw,szy rok studiów
otrzyma znżkę na 1 rok studiów, oraz dostęp do 2- miesięcznego bezpłatnego kursu języka polskiego.

4. Participants who submit a full set of application documents and pay a fee for the rtrś yeor of studies wiII get
the discount for the lst year of studies and will be admitted to two-months Polish language course free of
charge.

S.Decyzja o Ębie przeprowadzenia kursu języka polskiego zostanie podjęta w pózniejsrym terminie przezWładze
Uczelni, uwzględni aj ąc aktualną synracj ę epi dem i ol ogi czną.

5. The decision on the delivery mode of the Polish language course will be undertaken at a ląter date by the

University Administrątion, taking into account the current epidemiological situation.

6. W cenę kursu jęryka polskiego wliczone są materiaĘ dydakĘcme. przeprowadzeńe egzaminu i ceĘfikat.

6. The Polish language course fee covers the cost of didactic materials, examination and certfficate.

7. W cenę kursu języka angielskiego nie są wliczone materiĘ dydaktycme w cenie 25 elro i egzarnin TOEIC
w cenie 90 euro. Opłaty dodatkowe uczestnik kursu wnosi na miejscu,

7. The English language course does not cover the cost of teaching materials in the amount af EUR 25 and the

TOEIC test in the amount of EUR 90. Additionalfees are paid by the participant on site.

8. Koszty zakwaterowaniaiwyżryvvienia nie są wliczone w cenę kursu językowego.

8i. The language coursiefee does not cover the cost of accommodation or meals.

9. Terminy kursów językowych są dostępne na stronie internetowej www.osw.edu.pl.

9. The dates of language courses ąre,ąvailable on the website www.osw.edu.pl,

10. Ostatecmy termin Ęestracji na kurs - 40 dni przedrozpoczęciemkursu.

l0, Registration deadline - 40 days before the beginning ofthe course.

1 1. Rerygnację z kursu możma z}oĘó w formie pisemnej nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem kursu. Jeśli
Uczestnik ńoĘ rerygnację po Ęm terminie, lub nie ńoży rezygnacji i nie będzie uczestnicrył w kursie, będzie
zobowiązany do wniesienia pełnej opłaĘ za kurs.

11. Resignation from the course may be submitted in writing not later than 21 days before the beginning of the

course, If łhe Participant resigns arter this date, or does not submit a resignation andwill not participate in the

course, he/she will be required to pay the full course fee..

Iż, Rezygnując z kursu Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator w ramach tej Promocji nie
zapewnia doĘpu do kursu w żadnym innym późniejszymterminie.

12. When resigning from the course, the Participant aclmowledges that the Organizer under this Promotion
does not provide access to the course at any other later date.
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13. Jeśli uczestnik promocji nie rozpocznie studiów w roku akademickim 202112022 albo nie będzie studiował
przez aĘ 1 rok studiów w jednej zUcze\ni Grupy Uczelni Vistula, będzie zobowiązany do wnio§ienia połnej

optaĘ za wybrany przez niego kurs oraz pełnej opłaĘ cz€§nego bezznżki.

l3. If the Participant of the promotion does not begin the studies in the academic year 2021/2022 or will not
study for the entire first year of studies at one of the Universities of the Vistula Group of University, he/she will
be required to pay the full fee of the chosen course and the full tuition fee without discount,

14. OpłaĘ za kursy językowe oraz Qzesnę za studia bez miżki nlajdują się na stronie internetowej

www.osw.edu.pl.

]4. The lang,uage courses fees and the tuition fees for study programs without discount can be found on the

w ebsite www. osw. edu.pl

15. Organzator zastrzega sobie prawo nieuruchomienia kursu językowego w przypadku nie zgłoszenia się
odpowiedniej liczby kandydatów.

15. The Organizer reselyes the right to cancel the opening of the langua4e course in the case of receiving
insufficient number of applications.

16. Promocja niełączy się z innymi ofertami promocyjnymi w OlszĘńskiej SzkoleWyższej,

16. The Promotion is not combined with any other promotional offers of Olsztyn UniversiĘ.

17. Nad prawidłowym przebiegiem Promocji cnlwają pracownicy Organizatora,którzy w razie potrzeby będą
pomagać w rozstrzygnięciu wąĘliwości dotyczących zasad Promocji, postanowień i interpretacji jej regulaminu.

l7. Proper implementation of the Promotion is supervised by the Organizer's stafi who will, if necessary, help
in resolving doubts regarding the Promotion rules, as well as the provisions and interpretation of its

Regulations.

§ 3. Postępowanie reklamacyjne

§ 3. Complaint proceedings

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane wylącznie pisemnie na adres Organtzatora.

l. Complaints regardingthe course of the Promotionmust be submittedinwritingto the Organizer's ąddress or
otheł,wise invalid.

2. Pisemna reklamacja powinna zawięrać imię, nazwisko, dokładny adres osoby uczestniczące.; w Promocji, jak

równiez dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

2. A written complaint should contain the name, surnąme, exact address of the person participating in the

Promotion as well as detąiled description and indication of the reason for the complaint.

3 . Reklamacj e rozpatrywane będą w terminie 1 4 dni od dnia otrzymania reklamacj i przez Organizatota.

3. Complaints will be considered within 1 4 days from ihe date of their receipt by the Organizer.

4,Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostatecznym i wiążącym stanowiskiem Organizatora.

4. The decision regarding the complaint is the final and binding position of the Organizer.

§ 4. Postanowienia końcowe

§ 4. Final provisions

1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.osw.edu.pl.

1. The Regulations are available on the website www.osw.edu.pl.
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2, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw

nabytych uczestników. Informacje o zrlianię regulaminu będą podane pod adresem internetowym WskźaanYm W

ust. 1 ze stosownym vłyprzedzeniem.

2. The Organizer reserves the right to change these Regulations, provided that such a change does not violate

the acquired rights of the Participant. Information on any changes made to the Regulations will be provided at

the Internet address indicated in section I sufficiently in advance.

3. Akceptacja Regulaminu jest jednomaczna z wyrżeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych

osobowych Uczestnika przez Organizatoru zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r, o ochronie danych

osobowych (Dz.U, z2002 r. Nr 101, poz,926 zpóźn. zm.) w celu prowadzenia Promocji, Administratorem

danych osobowych udostępnianych w ramach Promocji jest Organizator.

3, Acceptance of the Regulations is synonymous with consent to the use and processing of the Participant's

personal data by the Organizer in accordance with the Act of 29 August 1997 on the Protection of Personal

Data (Journal of Laws of 2002 No. 10], item 926 as amended) for the purposes of conducting the Promotion.

The Administrator of personal data providedwithin the Promotion is the Organizer.

4. Uczestnik Promocji ma prawo wglądu do swoich danych, o których mowa w ust. 3 oruz ich poprawiania.

4. The Promotion Participant has the right to access and am.end his/her data referred to in section 3.

5. Spory, które mogłyby wyniknąó w §rtułu wykonania zobowiryń rwięanych z niniejszą Promocją będą

rozstrrygane polubownie, a w prąpadku braku moźliwości dojścia do porozumienia będą rozsttzygane przez

włŃciwy sąd powszechny.

5. Any disputes arising out of the performance of obligations related to this Promotion yill be resolved

amicably. Any disputes, which will not be resolved by .oy of negotiations shall be settled by the court having

jurisdiction over the (JniversiĘ's registered ffice. 6. In all matters not covered by these regulations, the

provisions of Polish law shall apply. All materials made on the basis of these Regulations are for information

purposes only.

6. We wsąrstkich sprawach nieuregulowarrych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa

polskiego. Wszelkie opracowania dokonywane na podstawie niniejszego regulaminu maja charakter wyłącznie

informacyjny.

6. Polish law shall be applied in all matters not covered by these regulations. All undertakings based on these

regulations are for information purposes only.

Imię i Nanvisko Uczestnika (Participant's First and Last Name):

Data (Date): Podpis (Signature):
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Zzłącznik nr 1. (Attachment 1)

kierunek studiów
Field of study

ilość rat (nurner of installments)/ rok
studiów (year of study)

opłata roczna

Tuitionfee (per

year)
EURo

opłata semestralna
Tuitionfee (per

semester)

EURo

Filologia I"

English Philology I"

Pedagogika
Pedagogł I"

Ekonomia I'
Economy I"

Administracja I"

Adminisnafion I'

WychowaniefizyczneI"
Physical edtrcation I"

Przy opłacie zalrok studiów wpłaconej

do 30.06.2027l
When tuition fee for the first year paid

by 30.06.2021

1100€

I, il, ilI rok/ I, II, III year 1200 € 650 €

Kosmetologia I'
Cosmetology I"

Przy opłacie zaIrok studiów wpłaconej

do30.06.2021l
When tuition fee for the first year paid by

30.06.2021
1250 €

I, II, ilI rok/ I, II, III year 1350 € 700 €

Fizjoterapia jednolite

magisterskie
Physiotherapy (5 year)

I, Ę III rok/ I, II, III year 1350 € 700 €

IV, V rok, IV, V year 1400 € ,750 €

Pedagogika II'
Pedagogl II'

Ekonomia II'
Economy II'

Administracja II'
Administration II'

WychowanieWczneII"
Physical education II"

Pr4l opłasie zalrck studiów wpłaconą

do 30.06,2021l
When tuitionfee for the first year paid by

30.06,2021

1100€

I, II rok, I, II year 1200 € 650 €

kierunek studiów
Field of study

opłata roczna
Tuitionfee
(per year)

opłata semestralna
Tuition fee (p er s emester)

Fizj oterapia j ednolite magisterskie
Physiotherapy (5 year)

4000€ 2I00€


