Regulamin Programu BENEFIT EWS
Program BENEFIT EWS jest skierowany wyłącznie do studentów Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie.
Podstawowym celem programu jest stałe podnoszenie sprawności fizycznej studentów EWS, poprzez
udział w indywidualnych i grupowych formach treningowych na terenie uczelnianego Centrum
Treningu Motorycznego WSEWS (dalej zwane : Centrum).
Każdy student zrzeszony w programie BENEFIT EWS posiada imienną kartę ważną na dany rok
akademicki.
Karta upoważnia imiennego właściciela karty do nieograniczonego udziału w indywidualnych
oraz grupowych zajęciach w Centrum. Uczestnictwo w zorganizowanych – grupowych formach
treningowo-szkoleniowych odbywa się na zasadzie kolejności zapisów wg wolnych miejsc.
Warunkiem uczestnictwa w treningach jest posiadanie aktualnej karty BENEFIT EWS.
Przekazywanie imiennej karty BENEFIT EWS osobie drugiej w celu skorzystania z programu
jest niedozwolone i powoduje anulowanie wszelkich praw i przywilejów związanych z zapisami
programu BENEFIT EWS (w danym roku akademickim).
Karta na czas treningu jest deponowana u pracownika Centrum.
Indywidualny udział w treningach oraz udział w grupowych formach treningowych (potwierdzenia
udziału oraz indywidualne rezerwacje dni oraz godziny treningów) należy uzgadniać z Koordynatorem
Centrum drogą telefoniczną lub mailową.

Start programu BENEFIT EWS
Program zostaje wprowadzony od dnia 01 października 2018 roku.
Roczny koszt karty BENEFIT EWS wynosi 150 złotych.
Studenci zrekrutowani na I rok studiów licencjackich i I rok studiów magisterskich w roku akademickim
2018/2019 uczestniczą w programie obligatoryjnie. Udział studentów w następnych latach studiów jest
również obligatoryjny. W pierwszym roku nauki opłata za kartę zostanie dodana do opłaty wpisowej na
studia która wynosi 100 zł (łącznie 100 zł + 150 zł = 250 zł). W następnych latach nauki roczna opłata
za kartę wynosić będzie 150 złotych.

Przywileje dla posiadaczy karty BENEFIT EWS:
- nieograniczony dostęp do indywidualnych i grupowych form treningowych na terenie uczelnianego
Centrum Treningu Motorycznego WSEWS.
- posiadacze kart BENEFIT EWS mają prawo pierwszeństwa w rezerwacji miejsca i uczestnictwa w
specjalnie organizowanych zajęciach szkoleniowo-kursowych w Centrum.
- posiadacze karty BENEFIT EWS mają zagwarantowany bezpłatny monitoring składu ciała na
analizatorze 8-kanałowym TANITA w Centrum Diagnostyki Sportowej.
- posiadacze kart BENEFIT EWS mają prawo do otrzymania sprzętu reprezentacyjnego EWS wg
następującego klucza:
a. Studenci I roku studiów licencjackich otrzymują w I-szym roku – T-shirt reprezentacyjny,
w drugim roku nauki – ortalionową kurtkę reprezentacyjną, w trzecim roku nauki – polo
reprezentacyjne.
b. Studenci I roku studiów magisterskich otrzymują polar reprezentacyjny a w drugim roku studiów
polo reprezentacyjne.
Brak uczestnictwa studenta w formach treningowych lub niewykorzystanie pozostałych przywilejów
wynikających z członkostwa nie może być powodem do roszczenia dotyczącego obniżenia opłaty,
zwrotu całości lub części opłaty za kartę BENEFIT EWS.

UWAGA STUDENCI LAT STARSZYCH
Studenci studiujący na II i III roku studia licencjackie oraz II rok studia magisterskie - w roku akademickim
2018/2019 będą mogli przystąpić do programu wypełniając deklarację przystąpienia do programu BENEFIT EWS
oraz dobrowolnie wpłacając opłatę za roczną kartę (2018/2019) w wysokości 150 złotych.
Zgłoszenia do programu od studentów lat starszych (EWS WARSZAWA) przyjmuje Koordynator Centrum mgr
Jarosław Płusa w Centrum Diagnostyki Sportowej - Campus D - II piętro pok. 229 oraz dla studentów EWS
BIELSKO mgr Marta Słowińska - Dziekanat EWS BIELSKO.
Aby wejść w program pierwszego dnia funkcjonowania BENEFIT EWS tj. od 01 X 2018 r., należy podpisać
deklarację i dokonać wpłatę rejestracyjną do 20 września 2018.
Przystąpienie po 20 września 2018 będzie możliwe – czas oczekiwania na kartę BENEFIT EWS wynosić będzie
10 dni.
Data opublikowania programu BENEFIT EWS: 25 maja 2018 rok.

