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Regulamin Promocji  „Prezent z Radiem ZET”  
 
 

1. Organizatorem promocji pod nazwą „Prezent z Radiem ZET”, zwaną dalej „Promocją” jest 
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi z siedzibą przy ul. Sterlinga 26, 90-212 
Łódź, zwana dalej „Organizatorem”. 

 
2. Wzięcie udziału w Promocji jest dobrowolne. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne 

z zaakceptowaniem przez Uczestnika zasad określonych w niniejszym Regulaminie i  
obowiązku ich przestrzegania.  

 
3. Promocja obowiązuje w terminie od dnia 23 września 2014 do dnia 30 września 2014 r.  

 
4. Promocja, o której mowa w pkt. 1 polega na możliwości uzyskania vouchera o wartości 100zł. 

(słownie: sto złotych) na zakupy w wybranym przez Uczestnika punkcie sprzedaży sieci 
Empik.  

 
5. Promocja kierowania jest do kandydatów na studia I, II stopnia, studia podyplomowe 

prowadzone w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, którzy zrekrutują się na 
studia podczas rekrutacji na rok akademicki 2014/2015 w okresie trwania Promocji, oraz 
spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie.   

 
6. Z Promocji mogą skorzystać kandydaci na studia wskazane w pkt. 5, którzy rekrutują się na 

studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. 
 
 

7. Aby wziąć udział w Promocji należy zrekrutować się na studia wskazane w pkt. 5, podpisać 
umową  o studia w okresie trwania Promocji (decyduje data podpisania umowy),  podać hasło 
„Radio ZET” pracownikowi Działu Rekrutacji Organizatora oraz  podjąć naukę na studiach.  

 
8. Podanie hasła wskazanego w ust. 7 może nastąpić drogą telefoniczną pod nr tel. 42 

6315800,42 6315801, 800080888 drogą elektroniczną na adres e-mail rekrutacja@ahe.lodz.pl, 
oraz osobiście w Dziale Rekrutacji Organizatora. Wraz z hasłem Uczestnik zobowiązany jest 
do podania swojego numeru PESEL  celem  zweryfikowania danych Uczestnika.   

 
9. Odbiór voucherów nastąpi w siedzibie Organizatora w terminie do dnia 30 października 

2014r.  
 

10. Uczestnikowi, któremu przyznano voucher nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu 
pieniężnego, ani innego rodzaju ekwiwalentu.  

 
11. Dla zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Promocji, Organizator powoła Komisję 

Nadzorującą.  
 

12. Dane osobowe Uczestników Promocji są wykorzystywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.). Dane osobowe zbierane 
i przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz działań 
promocyjnych prowadzonych przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. 
Administratorem danych jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi z siedzibą 
przy ul. Sterlinga 26, 90-212 Łódź. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych 
oraz do ich poprawiania. 

 
13. Regulamin Promocji dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej: www.ahe.lodz.pl. Poza postanowieniami zawartymi w Regulaminie 
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obowiązujące są także komunikaty i informacje w sprawie Promocji pochodzące od 
Organizatora.  

 
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem 

nieprawdziwych danych przez Uczestników bądź innego typu nieprawidłowościami po stronie 
Uczestników. 

 
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za towary i usługi nabyte na podstawie voucherów.  

 
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy i uchybienia poczty oraz operatorów sieci 

internetowych i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia lub nieprawidłowości w przebiegu 
Promocji. 

 
17. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bądź uzupełnienia warunków 

Regulaminu, w tym zmiany terminów obowiązywania Promocji lub jej przerwania w każdym 
czasie. 

 


