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Regulamin 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin dotyczy realizacji projektu pn. Karta studenta i absolwenta WŁODKOWIC PLUS. 

2. Organizatorem projektu jest Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku (SWPW)  

z siedzibą w Płocku, Al. Kilińskiego 12, jednostką organizacyjną odpowiedzialną za jego  realizację jest Biuro 

Promocji i Marketingu. 

3. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku zobowiązuje się do: 

a. wdrażania i zarządzania projektem 

b. pozyskiwania parterów 

c. koordynacji działań promocyjno – informacyjnych 

d. realizacji zapisów niniejszego regulaminu i umów zawartych z partnerami projektu.  

e. koordynacji procesu zamawiania i dystrybucji kart. 

4. Odbiorcami projektu są studenci i absolwenci Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica  

w Płocku. 

5. Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne i bezpłatne. 

6. Użyte w niniejszym  regulaminie określenia oznaczają: 

a. Student SWPW  

Osoba kształcąca się na studiach I stopnia, studiach II stopnia lub studiach podyplomowych w Szkole 

Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku 

b. Absolwent SWPW  

Osoba, która ukończyła studia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku  

i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów I stopnia, studiów II stopnia lub świadectwem 

ukończenia studiów podyplomowych. 

c. Karta studenta i absolwenta Włodkowic Plus  

Imienna plastikowa karta, opatrzona indywidualnym numerem, wydana przez Szkołę Wyższą  

im. Pawła Włodkowica w Płocku, wydana na wniosek studenta lub absolwenta SWPW. Pełni ona  

w ramach projektu funkcje identyfikacyjne. 

d. Partner projektu  

Podmiot prawa, który nawiązał w ramach projektu Karta Włodkowic Plus współpracę ze Szkołą 

Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku na zasadach ujętych w odrębnej umowie partnerskiej. 

e. Organizator  

Organizatorem projektu Karta Studenta i absolwenta Włodkowic Plus jest Szkoła Wyższa im. Pawła 

Włodkowica w Płocku. 
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f. Umowa partnerska 

Umowa zawarta pomiędzy Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku  

a podmiotem prawa, na podstawie której student lub absolwent SWPW uczestniczący w projekcie 

Włodkowic Plus otrzymuje od tego podmiotu określone przywileje. 

 

§ 2 Karta 

1. Karta wydawana jest przez Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku bezpłatnie. 

2. Właścicielem karty jest Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. 

3. Karta jest dokumentem imiennym posiadającym indywidualny numer. 

4. Wzór graficzny karty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

5. Karta wydawana jest bezterminowo. 

6. Karta upoważnia do korzystania z przywilejów oferowanych przez partnera projektu, zgodnie z odrębnie 

zawartą umową. 

7. Karta ważna jest z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby ją posiadającą. Prawo do posługiwania 

się kartą ma wyłącznie osoba, na którą została ona wydana. 

8. Wykaz aktualnych przywilejów/zniżek udzielanych przez partnerów projektu dostępny jest  na stronie 

www.wlodkowic.pl 

9. Osobą ubiegającą się o wydanie karty może być student lub absolwent Szkoły Wyższej im. Pawła 

Włodkowica w Płocku. 

10. Status osoby ubiegającej się o wydanie karty jako studenta lub absolwenta weryfikowany jest  

na poziomie zgłaszania się do projektu. 

11. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie 

www.wlodkowic.pl i jest jednocześnie potwierdzeniem akceptacji niniejszego regulaminu. 

12. Karta zostaje wydana w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia. 

13. Sposób przekazania karty studentowi/absolwentowi SWPW: 

a. Student SWPW odbiera kartę osobiście w sekretariacie właściwego wydziału lub odpowiednio  

w sekretariacie studiów podyplomowych. 

b. Absolwent odbiera kartę osobiście w sekretariacie właściwego wydziału, odpowiednio  

w sekretariacie studiów podyplomowych lub karta zostaje do niego przesłana na podany adres  

do korespondencji. 

14. Podstawą weryfikacji danych osoby zgłaszającej się są dane, w których posiadaniu jest Szkoła Wyższa  

im. Pawła  Włodkowica w Płocku. W przypadku braku podstaw do weryfikacji SWPW zastrzega sobie prawa 

do wystąpienia do osoby ubiegającej się o kartę o dostarczenie dodatkowych dokumentów. 
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15. Dopuszcza się jednorazową możliwość wydania duplikatu karty w przypadku zmiany danych osobowych 

posiadacza karty. W takim przypadku karta zostaje wydana w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia na adres 

promocja@wlodkowic.pl. Z tego tytułu nie są pobierane  dodatkowe opłaty. 

16. Partner projektu ma prawo wystąpienia do organizatora z prośbą o potwierdzenie autentyczności karty. 

17. Użytkownik jest zobowiązany do upewnienia się każdorazowo przed skorzystaniem  

z usługi partnera, że karta i przywileje, do których upoważnia są honorowane. 

§ 3 Partnerzy projektu 

1. Partnerem projektu może być podmiot prawa, z którym zostanie zawarta umowa partnerska w ramach 

projektu. 

2. Wzajemne działania stron reguluje zawarta odrębnie umowa. 

3. Wybory partnerów projektu dokonuje Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. 

4. Wzór umowy partnerskiej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

5. Wzajemne działania pomiędzy SWPW a partnerem odbywają się bezkosztowo. 

6. Minimalny okres współpracy z partnerem wynosi 1 rok od dnia podpisania umowy. 

7. Wszystkie ewentualne sytuacje sporne między Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica  

w Płocku a partnerem rozstrzygane będą polubownie. 

§ 4 Przywileje 

1. Partner projektu poprzez podpisanie stosownej umowy zobowiązuje się do udzielenia studentom  

i absolwentom Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, posiadającym kartę Włodkowic Plus 

stosownych przywilejów/rabatów. 

2. Szczegółowy zakres przywilejów jest ustalany z partnerem indywidualnie i określony  

w stosownej umowie. 

3. Przywileje przyznane przez partnera nie podlegają wymianie na środki finansowe ani żadne inne dobra 

materialne. 

4. Wykaz aktualnych przywilejów dostępny jest na stronie internetowej www.wlodkowic.pl 

5. Partner ma prawo do zmiany oferowanych przywilejów wyłącznie w porozumieniu  

z SWPW. Taka zmiana zostaje zawarta w formie aneksu do umowy. 

6. SWPW nie ponosi żadnych ewentualnych konsekwencji zarówno prawnych,  

jak i finansowych będących następstwem zmiany przywilejów. 

§ 5 Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w ramach projektu Włodkowic Plus jest Szkoła 

Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. 
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2. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku nie udostępnia danych osobowych zgromadzonych  

w ramach projektu stronom trzecim. 

3. Student/absolwent SWPW przystępując do projektu Włodkowic Plus wyraża zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych na potrzeby projektu oraz otrzymywanie od SWPW informacji o charakterze promocyjno 

– informacyjnym Uczelni. 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Projekt Karta studenta i absolwenta Włodkowic Plus realizowany jest bezterminowo. 

2. Decyzja organizatora o zakończeniu projektu może zostać podjęta w dowolnym momencie. 

3. Organizator jest zobowiązany do poinformowania partnerów i użytkowników kart o jego zakończeniu  

w terminie  1 miesiąca od momentu zakończenia. 

4. W przypadku zakończenia projektu umowy zawarte pomiędzy SWPW a partnerami ulegają wygaszeniu. 

Unieważnione zostają także wszystkie karty. 

Wszystkie zapisy niniejszego regulaminu stosuje się zarówno dla Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica  

w Płocku, jak i Filii Uczelni w Iławie i Wyszkowie. 
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Załącznik nr 1 – wzór graficzny karty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


