
 

REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE MOTYWACYJNYM SANTANDER UNIVERSIDADES  

„STUDENCIAKI” 

§ 1 

1. Program motywacyjny Santander Universidades „Studenciaki” ma na celu promowanie aktywnych 

i przedsiębiorczych postaw oraz zwiększenie konkurencyjności studentów na rynku pracy. W ramach 

programu nagradzani będą najbardziej aktywni studenci korzystający z oferty rozwojowej proponowanej 

w ramach zadania 6 Platforma Student w projekcie „UNIWERSYTET 2.0 –STREFA KARIERY”, która obejmuje: 

  doradztwo zawodowe, 

  warsztaty rozwijające umiejętności miękkie, 

  szkolenia zawodowe i informatyczne, 

  kursy językowe, 

  wyjazdy studyjne, 

  warsztaty z pracodawcami. 

2. Termin realizacji Programu od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. 

§ 2 

Definicje i pojęcia ogólne 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 

a. Uczelnia – Uniwersytet Szczeciński z siedzibą przy al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin. 

b. Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego (ABK US) – jednostka wspomagająca Uniwersytetu 

Szczecińskiego z siedzibą: ul. Cukrowa 12, pok. 235, 71-004 Szczecin, realizująca w ramach projektu zadania 

związane ze wsparciem studentów w zakresie wchodzenia na rynek pracy, zwana dalej ABK US. 

c. Projekt – projekt „UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Oś III 

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.  

d. Uczestnik Projektu – student/ka Uniwersytetu Szczecińskiego, osoba bezpośrednio korzystająca 

ze wsparcia udzielanego w ramach zad. 6. PLATFORMA STUDENT w projekcie „UNIWERSYTET 2.0 –STREFA 

KARIERY”, posiadająca status studenta maksymalnie ostatnich czterech semestrów studiów pierwszego 

stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. 

e. Karta Uczestnika Projektu – karta imienna Uczestnika Projektu, wydana Uczestnikowi przez ABK US 

umożliwiająca gromadzenie pieczątek w Programie motywacyjnym Santander Universidades „Studenciaki”. 

Z karty może korzystać jedynie Uczestnik Projektu. Karta nie jest kartą kredytową ani innym środkiem 

płatniczym. Jeden Uczestnik może posiadać tylko jedną Kartę. Karta uprawnia do otrzymania Nagrody 

w ramach Programu motywacyjnego Santander Universidades „Studenciaki”. 

f. Pieczątka – jednostka rozliczeniowa w Programie motywacyjnym Santander Universidades „Studenciaki” 

przyznawana Uczestnikowi Projektu przez ABK US na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie z 

tytułu udziału w Projekcie. 

g. Nagroda – np. karty podarunkowe i gadżet/y uczelni przekazywane Uczestnikowi Projektu w ramach 

Programu motywacyjnego Santander Universidades „Studenciaki”, które Uczestnik Projektu ma prawo 

otrzymać zgodnie z niniejszym Regulaminem. 



 

h. Platforma Santander Scholarships – platforma www.santander-grants.com za pośrednictwem, której 

realizowana jest rekrutacja na Program motywacyjny Santander Universidades „Studenciaki” 

§ 3 

Program motywacyjny Santander Universidades „Studenciaki” 

1. Program motywacyjny  Santander Universidades jest prowadzony pod nazwą „Studenciaki”. 

2. Przystępując do Programu motywacyjnego Santander Universidades „Studenciaki”, Uczestnik Projektu 

akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. 

3. Program ma na celu nagradzanie Uczestników Projektu biorących udział w działaniach proponowanych 

w ramach zadania 6. PLATFORMA STUDENT Projektu oraz motywowanie do skorzystania z różnych form 

wspierania i aktywności w obszarze własnego rozwoju edukacyjno-zawodowego, po spełnieniu warunków 

określonych w Regulaminie udziału w projekcie „UNIWERSYTET 2.0 –STREFA KARIERY” w ramach zadania 6. 

PLATFORMA STUDENT. 

4. Przystąpienie i udział w Programie motywacyjnym Santander Universidades „Studenciaki” jest dobrowolne. 

Uczestnikiem Programu motywacyjnego Santander Universidades „Studenciaki” może być tylko Uczestnik 

Projektu. 

5. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Programie motywacyjnym Santander Unviersidades „Studenciaki” 

przystępuje do Programu poprzez zarejestrowanie się pod linkiem: www.santander-

grants.com/program/studenciaki, pobranie Karty w siedzibie ABK US i potwierdzenie jej odbioru na liście 

Uczestników Projektu biorących udział w Programie motywacyjnym Santander Universidades „Studenciaki”. 

Każdy Uczestnik Projektu może wziąć udział w niniejszym Programie motywacyjnym 1 raz. 

6. Karta jest własnością Uczelni, nie jest ona kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą, nie może być zbywana 

na rzecz osób trzecich. 

7. Uczestnik Projektu gromadzi pieczątki na Karcie przyznawane przez pracowników ABK US za udział w 

działaniach oferowanych w ramach Projektu w ramach zadania 6. PLATFORMA STUDENT. Każdorazowo po 

zakończeniu udziału w określonej formie wsparcia oraz prawidłowym rozliczeniu pracownik ABK US przyznaje 

Uczestnikowi Projektu 1 pieczątkę. 

8. Warunkiem otrzymania pieczątki na Karcie jest okazanie Karty przez Uczestnika Projektu pracownikowi ABK US 

po zakończeniu udziału w 1 działaniu.  

9. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnikom Projektu mogą być przyznane pieczątki 

dodatkowe do pieczątek wskazanych w § 3 ust.7 lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla 

prowadzonych okresowo akcji. 

10. Pieczątki zgromadzone na Karcie Uczestnika Projektu zachowują ważność od pierwszej formy wsparcia 

nie dłużej jednak niż do końca realizacji programu. 

11. Pieczątki gromadzone na Karcie nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, 

ani przekazania osobie trzeciej.  

12. Pieczątki zgromadzone na Karcie podlegają wymianie na Nagrody. 

13. Wymiany pieczątek na Nagrody realizowane są przez ABK US.  

http://www.santander-grants.com/


 

14. Wymianę pieczątek zgromadzonych na Karcie Uczestnika Projektu na Nagrodę może dokonać tylko Uczestnik 

Projektu, któremu Karta została wydana. Pracownik ABK US dokonujący wymiany pieczątek na Nagrodę może 

poprosić Uczestnika o wiarygodne potwierdzenie jego danych osobowych, na podstawie dokumentu 

tożsamości Uczestnika Projektu ze zdjęciem, a w przypadku odmowy okazania przez Uczestnika Projektu 

dokumentu tożsamości, odmówić Uczestnikowi Projektu wymiany zgromadzanych przez niego pieczątek na 

Nagrody. 

15. Pieczątki zgromadzone na Karcie mogą być wymienione wyłącznie na Nagrody wyszczególnione na stronie 

internetowej ABK US. 

16. Parytet wymiany pieczątek na Nagrody, tj. liczba pieczątek przypisana do określonych Nagród, wyszczególniona 

zostanie na stronie internetowej Akademickiego Biura Karier US. 

17. Asortyment Nagród oferowanych przez Uczelnię w ramach Programu motywacyjnego Santander Universidades 

„Studenciaki” może ulegać zmianie z przyczyn niezależnych od Uczelni. Wobec powyższego, Uczelnia zastrzega 

sobie prawo wycofania w każdym czasie określonych przez Uczelnię gadżetów oferowanych jako Nagrody 

w Programie motywacyjnym Santander Universidades „Studenciaki” czasowo lub na stałe. 

18. W przypadku braku konkretnego gadżetu żądanego przez Uczestnika jako Nagroda w Programie motywacyjnym 

Santander Universidades „Studenciaki” z asortymentu Nagród oferowanych przez Uczelnię, Uczelnia zastrzega 

sobie prawo zastąpienia żądanego przez Uczestnika konkretnego produktu w ramach Nagrody innym 

podobnym produktem, jednak nie gorszej jakości i o zbliżonych parametrach. Jednakże w takim wypadku 

Uczestnik Projektu nie jest zobowiązany do odbioru produktu zastępującego produkt żądany przez niego jako 

Nagroda i może dokonać wyboru innego dostępnego dla Uczelni produktu oferowanego jako Nagroda w 

Programie motywacyjnym Santander Universidades „Studenciaki”, zgodnie z warunkami niniejszego 

Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku dysponowania przez Uczestnika Projektu odpowiednią liczbą 

pieczątek na Karcie albo nie dokonywać wymiany pieczątek na Nagrodę przy zachowaniu zgromadzonych 

pieczątek. 

19. Przy odbiorze Nagrody, Uczestnik Projektu składa podpis na pokwitowaniu odbioru Nagrody. 

20.  W wypadku uszkodzenia, zniszczenia, zagubienia lub  kradzieży Karty, Uczestnik Projektu powinien 

o zaistniałym fakcie niezwłocznie powiadomić ABK US. ABK US na wniosek Uczestnika Projektu wystawi duplikat 

Karty. 

21. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zagubienia, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia 

Karty, łącznie z wymianą punktów na Nagrody, w sytuacji, gdy Uczestnik nie powiadomił niezwłocznie ABK US 

o zdarzeniu opisanym w ust. 20. 

22.  W przypadku wystawienia duplikatu Karty, pieczątki zgromadzone dotychczas na Karcie Uczestnika Projektu 

zostaną przyznane na duplikacie Karty.  

23. Uczelnia zastrzega sobie prawo zbadania zasadności wymiany Karty np. w przypadku częstych jej wymian. 

24. Informacje dotyczące Programu motywacyjnego Santander Universidades „Studenciaki” dostępne są za 

pośrednictwem strony internetowej ABK US, na niej publikowane są informacje dotyczące Programu 

motywacyjnego Santander Universidades „Studenciaki”  oraz aktualne oferty Nagród. 

25. W przypadku zakończenia Programu motywacyjnego Santander Universidades „Studenciaki” przez Uczelnię, 

wszyscy Uczestnicy Projektu, którzy zgodnie z Regulaminem nabyli prawo wymiany pieczątek zgromadzonych 

na Karcie na Nagrody powinni wymienić pieczątki na Nagrody zgodnie Regulaminem w terminie 30 dni licząc od 



 

dnia zakończenia Programu motywacyjnego Santander Universidades „Studenciaki”. Po tym terminie wszelkie 

Karty, pieczątki zgromadzone na Karcie ulegają unieważnieniu. 

26. Program motywacyjny Santander Universidades „Studenciaki” może zostać zakończony przed terminem 

wskazanym w § 1 pkt. 2 w przypadku wyczerpania puli nagród. ABK US poinformuje o tym fakcie na swojej 

stronie internetowej: www.abk.usz.edu.pl 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej ABK US. 

2. ABK US zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji Projektu, 

dokumentów programowych oraz wprowadzenia dodatkowych postanowień.  

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej ABK US w zakładce dedykowanej Projektowi. 

 

http://www.abk.univ.szczecin.pl/

