
REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE „ŚLĄSKA KARTA UCZNIA / STUDENTA” (DLA PARTENERÓW) 

 

I. Definicje 

1. Organizator Programu/GWSP- Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w 

Chorzowie ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów, NIP: 6272351277, Regon: 276591004. 

2. Program „Śląska Karta Ucznia/Studenta”- inicjatywa przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

oraz studentów uczących się na terenie Górnego Śląska polegająca na przyznawaniu przez Partnerów, 

Uczestnikom Programu zniżek, na zakup towarów lub usług świadczonych przez Partnerów.   

3. Górny Śląsk- obszar obejmujący następujące powiaty i miasta na prawach powiatu: Bielsko-Biała, Bytom, 

Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, 

Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze i 

Żory, będziński, bielski, bieruńsko-lędziński, cieszyński, częstochowski, gliwicki, kłobucki, lubliniecki, 

mikołowski, myszkowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, tarnogórski, wodzisławski, zawierciański, 

żywiecki.  

4. Serwis   - portal internetowy prowadzony przez Organizatora, dostępny pod adresami internetowymi 

www.skus.pl 

5. Partner - osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarcza, spółdzielnia, spółka jawna, spółka cywilna, 

spółka komandytowa-akcyjna, spółka partnerska, spółka akcyjna oraz spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością zarejestrowana i prowadząca działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  

6. Uczestnicy Programu- osoba fizyczna powyżej 16 roku życia, posiadająca co najmniej ograniczoną 

zdolność do czynności prawnych, będąca uczniem szkół ponadgimnazjalnych lub szkół wyższych z terenu 

Górnego Śląska. 

7. Regulamin  - niniejszy dokument, który definiuje prawa i obowiązki Partnera Programu, Organizatora. 

8. Karta Uczestnika/Karta - dokument wydawana przez Organizatora Uczestnikowi Programu, posiadająca 

indywidualny numer na nim umieszczony, przeznaczony do wykorzystywania przez Uczestnika w celu 

korzystania z Rabatów. Karta Uczestnika jest dokumentem imiennym. 

9. Rabat- zniżka na zakup towarów lub usług u Partnerów przyznawana Uczestnikom Programu. 

 

II. Postanowienia Ogólne 

1. Aby przystąpić do Programu Partner powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w zakresie 

Serwisu.  

2. Uczestnictwo w Programie ma charakter dobrowolny, nieodpłatny. 

3. Korzystanie z Rabatów przez Uczestników odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Programu 

„ŚLĄSKA KARTA UCZNIA / STUDENTA”, którego aktualna wersja dostępna jest w zakresie Serwisu. 

Regulamin Programu „ŚLĄSKA KARTA UCZNIA / STUDENTA” wiąże Partnera w zakresie praw i obowiązków 

Partnera tam przewidzianych.  

4. Niniejszy Regulamin oraz Regulamin Programu „ŚLĄSKA KARTA UCZNIA / STUDENTA” stanowią integralną 

część formularza zgłoszeniowego. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją 

postanowień wyżej wymienionych regulaminów. 



 

III. Informacje o Partnerze 

1. Partner wyraża zgodę na publikację informacji o nim wraz z logotypem lub zdjęciem na stronie 

www.skus.pl i we wszystkich materiałach reklamowych dotyczących Programu. Partner zobowiązany 

jest do dostarczenia tych materiałów w formie plików graficznych. Wraz z formularzem, o którym 

mowa w ust.1.  

2. Na czas uczestnictwa w Programie Partner udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do 

dostarczonych materiałów, o których mowa w ust. 1 i zezwala na ich wykorzystanie na znanych w 

chwili przystąpienia przez Partnera do programu polach eksploatacji. 

3. Partner w terminie 30 dni po przystąpieniu do Programu zobowiązuje się poinformować swoich 

klientów o możliwości skorzystania z Rabatów na swoich stronach internetowych oraz za pomocą 

naklejki dostarczonej przez Organizatora, umieszczonej na drzwiach wejściowych siedziby Partnera.  

4. Materiały umieszczone, udostępniane w ramach Serwisu, jak i sposób ich przedstawienia (układ) korzystają z 

ochrony przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 

2006 r. Nr 90, poz. 631) lub w Ustawie prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz. U. z 2013 

r. poz. 1410) i przysługują Organizatorowi, chyba że co innego wyraźnie wynika z ich treści lub z okoliczności. 

 

IV. Utrata statusu Uczestnika Programu  

1. Organizator może wykluczyć Partnera z Programu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie 

przestrzegania postanowień Regulaminów. 

2. Partner może zrezygnować z udziału w Programie za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia (który 

upływa na koniec miesiąca kalendarzowego), poprzez złożenie Organizatorowi oświadczenia o rezygnacji 

na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej wysyłając rezygnację na adres: partnerzy@skus.pl  

 

V. Zakończenie Programu 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie, za uprzednim 

zawiadomieniem umieszczonym w zakresie Serwisu, które będzie miało miejsce co najmniej 14 dni przed 

planowanym zakończeniem/zawieszeniem Programu.   

2. Informacja o zakończeniu lub zawieszeniu Programu będzie dostępna w zakresie Serwisu. 

VI. Dane osobowe i polityka ochrony prywatności 

1. W przypadku Partnerów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą 

Organizator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dane osobowe. 

2. Podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z Programu.  

3. Administratorem zbioru danych osobowych Uczestników jest Górnośląska Wyższa Szkoła 

Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów 

4. Dane podawane przez Partnerów  są wykorzystywane wyłącznie w celu uczestnictwa w Programie.  

5. Partnera w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

6. Partner  jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych. 

http://www.skus.pl/


 

VII. Warunki techniczne korzystania z Serwisu 

Do korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet oraz aktualnej 

przeglądarki internetowej. 

 

VIII. Postępowanie reklamacyjne 

1. Partner ma prawo w każdym czasie złożyć reklamację dotyczącą Serwisu, listownie na adres Górnośląska 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów lub za 

pomocą poczty elektronicznej korzystając z adresu partnerzy@skus.pl 

2. Reklamacja powinna zawierać dane Partnera, a także okoliczności uzasadniające reklamację. 

3. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni kalendarzowych. Odpowiedź na reklamację 

Organizator kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany w treści reklamacji, a w przypadku reklamacji 

przesłanych listownie na adres nadawcy wskazany w reklamacji. 

 

IX. Odpowiedzialność Organizatora Programu 

1. Organizator Programu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podania przez 

Partnera nieprawdziwych danych w formularzu zgłoszeniowym oraz okoliczności dotyczące wystąpienia 

siły wyższej  

2. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań Partnerów. 

X. Postanowienia końcowe 

1.  Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. 

2.  Wszelkie spory związane z Usługami Serwisem lub Programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 

Organizatora.  

3.   Organizator Programu uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiana 

Regulaminu staje się skuteczna po upływie 14 dni od dnia udostępnienia zmienionego Regulaminu 

Programu w zakresie Serwisu.  

 

 

 


