
ZARZĄDZENIE NR 1/06/2021  

REKTORA COLLEGIUM HUMANUM – SZKOŁY GŁÓWNEJ MENEDŻERSKIEJ 

z dnia 2 czerwca 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu promocji: Bon Edukacyjny Collegium 

Humanum. 

§1 

4. Wprowadza się Regulamin promocji Bon Edukacyjny Collegium Humanum. 

5. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi Załącznik do niniejszego 

Zarządzenia. 

§2 

              Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania. 

Załącznik do Zarządzenia nr 1/06/2021  

Rektora Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej  

Z dnia 2 czerwca 2021 r. 



REGULAMIN PROMOCJI BON EDUKACYJNY COLLEGIUM HUMANUM 

1. Wydawcą Bonu Edukacyjnego jest Collegium Humanum – Szkoła Główna 

Menedżerska, z siedzibą w Warszawie, ul. Moniuszki 1A, NIP: 5252765348. 

2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia w Collegium Humanum, która 

złoży komplet dokumentów rekrutacyjnych wraz z Bonem Edukacyjnym, ma 

prawo do jednorazowej zniżki w opłatach za studia w wysokości równej 

500,00 zł na wybranym kierunku studiów, we wskazanym przez siebie 

terminie. 

3. Bonifikata, o której mowa w pkt. 2, dotyczy wszystkich kierunków studiów I i 

II stopnia, jednolitych magisterskich oraz studiów podyplomowych 

prowadzonych przez Uczelnię. 

4. Jedna osoba może wykorzystać maksymalnie jeden bon. 

5. Uczelnia nie odpowiada za zgubienie i/lub uszkodzenie Bonów 

Edukacyjnych. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane. 

6. Uczelnia zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia zniżki na podstawie 

Bonów Edukacyjnych, które są nieczytelne, zniszczone, bądź też w 

jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W 

takim przypadku Bon Edukacyjny uznawany jest za nieważny, bez prawa do 

otrzymania bonu zastępczego. 

7. Zabrania się odsprzedawania Bonów Edukacyjnych osobom trzecim. 

8. Uczelnia prowadzi ewidencję Bonów Edukacyjnych. 

9. Posiadacz Bonu Edukacyjnego jest uprawniony do jego wykorzystania w 

terminie do 30 marca 2022 roku.   



10. Niewykorzystanie Bonu Edukacyjnego, zgodnie z terminem, jest 

równoznaczne z utratą ważności Bonu Edukacyjnego i nie stanowi podstawy 

do wystąpienia jego posiadacza wobec Uczelni z roszczeniami w tym zakresie. 

11. Bon Edukacyjny nie dotyczy opłat za studia i studia podyplomowe w ramach 

ofert specjalnych uczelni oraz nie uprawnia do dodatkowych zniżek w 

ramach tzw. pakietów premium student. 

12. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej bip.humanum.pl. 


