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Regulamin promocji 

„2 x 0zł” 
 

§ 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 jednorazowo: 

a) zwolnienie z opłaty wpisowej, 

b) redukcję czesnego w pierwszym semestrze studiów w wymiarze 25%, co w przypadku 

regulowania płatności za semestr w systemie ratalnym oznacza redukcję  czesnego o kwotę pierwszej 

miesięcznej raty. 

 

Osoby które skorzystały jednocześnie z promocji „ Wcześniejszy dostęp do wykładów” zobowiązani są 

do wpłaty pierwszej raty za czesne zgodnie z regulaminem promocji „Wcześniejszy dostęp do 

wykładów”, a zgodnie z regulaminem promocji „2x0zł” zwolnieni są z drugiej miesięcznej raty 

czesnego. 

 

W przypadku, gdy osoba rozpoczynająca studia w EWSPA podejmie decyzję odnośnie dokonywania  

płatności za studia w formie wpłaty jednorazowej na początku semestru w określonym Regulaminem 

opłat za studia terminie, kwota ta zostaje zredukowana o 25%. 

 

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

(niezależnie od wybranej opcji czesnego) 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 semestru zostanie skreślony z listy studentów z tytułu braku płatności 

kolejnych rat czesnego 

c) w trakcie pierwszego semestru złoży rezygnację ze studiów. 

 

4. Promocja „2x0zł” nie łączy się z innymi promocjami, z wyłączeniem promocji „Wcześniejszy dostęp 

do wykładów”  

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 kandydat 


