
 
EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI 

ul. Okopowa 59, 01-143 Warszawa 
tel. +48 22 619 24 90, fax. +48 22 619 52 40 

    www.ewspa.edu.pl 

Regulamin promocji 

„-25% za cały rok studiów” 

 

§ 1. Organizator promocji 

Organizatorem promocji jest "Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji 

w Warszawie”, adres siedziby: Warszawa (01- 043), ulica Okopowa 59, posiadająca NIP: 5251941398, 

REGON: 012789159, dalej zwana Uczelnią. 

  

§ 2. Czas trwania promocji 

1. Promocja trwa od dnia 8 maja 2023 r. do dnia 30 października 2023 r. 

2. Promocja może zostać odwołana lub przedłużona na podstawie decyzji władz Uczelni. 

  

§ 3. Warunki promocji 

1. Z promocji może skorzystać nowy kandydat rozpoczynający naukę w Uczelni  pod  warunkiem,  że: 

a) spełni wszystkie warunki rekrutacyjne,       

b)  otrzyma wpis na listę studentów i podpisze ślubowanie oraz  

c) zaakceptuje regulamin promocji i podpisany dołączy do dokumentów rekrutacyjnych. 

  

2.  Promocja umożliwia kandydatowi: 

a)    zwolnienie z opłaty wpisowej, 

b)   redukcję czesnego w pierwszym roku studiów w wymiarze 25%, w przypadku dokonywania 

płatności za studia w formie jednorazowej wpłaty rocznej zgodnej z aktualną  tabelą opłat.  

 

Zniżka jest naliczana jednorazowo. Jeśli w kolejnych latach kandydat zdecyduje zmienić formę 

płatności z jednorazowej opłaty rocznej, kwoty poszczególnych opłat semestralnej lub miesięcznej będą 

adekwatne do tych umieszczonych w aktualnej (na dzień wpisu na studia) tabeli opłat pod wybraną 

formą płatności.  

 

3. Uczelnia będzie miała prawo do naliczenia opłaty wpisowej i pełnej opłaty czesnego za studia zgodnie 

z aktualną tabelą opłat, a ceny promocyjne nie będą obowiązywały w przypadku gdy pomimo wpisu na 

listę studentów Kandydat: 

  

a)    nie podejmie studiów (brak podpisanego ślubowania)  

b)   w trakcie pierwszego roku zostanie skreślony z listy studentów z tytułu braku płatności 

kolejnych rat czesnego 

c)    w trakcie pierwszego roku złoży rezygnację ze studiów. 

  

4. Promocja „-25% za cały roku studiów” nie łączy się z innymi promocjami. 

 

5. Wysokość czesnego jest określona  w aktualnej Tabeli opłat za studia w EWSPA znajdującej się na 

stronie internetowej Uczelni:  www.rekrutacja.ewspa.edu.pl 

  

  

 

 

 

 

Akceptuje warunki promocji 

………………………………………………………..………………………………………………….. 
Podpis kandydata 

 


