
REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY KOBIECEGO ROZWOJU  
  

1. Karta Kobiecego Rozwoju jest dokumentem, który upoważnia do skorzystania ze zniżek oferowanych w 

ramach PROGRAMU KOBIECEGO ROZWOJU Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy (wykaz zniżek 

dostępny jest na stronie www.kobiety.byd.pl).   

2. Właścicielem karty jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (WSG).   

3. Warunkiem otrzymania karty jest:   

a) skorzystanie z oferty Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy,   

b) zapisanie się do PROGRAMU KOBIECEGO ROZWOJU (poprzez zapisanie do programu 

rozumie się wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.kobiety.byd.pl).   

4. Karta przyznawana jest użytkownikowi w przeciągu miesiąca od zarejestrowania się do programu i 

możliwa do obioru w biurze Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSG bud. C, pok. C001.   

5. Karta jest imienna i powinna być podpisana przez jej Użytkownika niezwłocznie po jej otrzymaniu.   

6. Karta przyznawana jest wyłącznie Użytkownikowi karty i nie może być przekazana innej osobie.   

7. Zniżki oferowane w ramach PROGRAMU KOBIECEGO ROZWOJU nie sumują się ze zniżkami 

oferowanymi przez Uczelnię w ramach innych programów zniżkowych.   

8. W przypadku kradzieży, utraty karty Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt 

telefonicznie, bądź osobiście w biurze Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń.   

9. W miejsce karty skradzionej lub zgubionej przez Użytkownika możliwe jest wydanie nowej karty.   

10. W celu wydania nowej karty Użytkownik powinien skontrować się bezpośrednio z pracownikiem Biura 

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń (CKPIS). Nowa karta może być wydana po otrzymaniu 

przez CKPIS pisemnego potwierdzenia utraty karty przez Użytkownika.   

11. Koszty wydania nowej karty obciążają Użytkownika i wynoszą 20 zł.   

12. Użytkownik karty zobowiązany jest do:  

a) przechowywania karty z zachowaniem należytej staranności,  

b) nieudostępniania karty osobom nieupoważnionym,  

c) zabezpieczenia karty przed jej utratą, kradzieżą oraz zniszczeniem,  

d) używania karty zgodnie z jej przeznaczeniem.   

13. Karta może zostać zastrzeżona przez Uczelnię w razie użytkowania Karty w sposób sprzeczny z 

Regulaminem.   
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14. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki wywołane niezawinionym przez Uczelnię brakiem 

możliwości realizacji karty.   

15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.   

16. Termin ważności karty: bezterminowo.   


