Regulamin Klubu Absolwenta Akademii Pomorskiej w Słupsku

1. Klub Absolwenta Akademii Pomorskiej (zwany dalej Klubem) działa w ramach
Stowarzyszenia Absolwentów i Pracowników Akademii Pomorskiej w Słupsku (dalej:
Stowarzyszenie).
2. Zasadniczym celem Klubu Absolwenta jest podtrzymanie przez absolwentów więzi
z Uczelnią, a także wymiana informacji, doświadczeń i tworzenie sieci współpracy.
3. Absolwent to osoba, która ukończyła dowolne studia na Akademii Pomorskiej (wcześniej
Wyższej Szkole Pedagogicznej i Pomorskiej Akademii Pedagogicznej) bez względu na
tryb i formę studiowania, i uzyskała dyplom ukończenia studiów.
4. Klub współpracuje z innymi jednostkami Akademii Pomorskiej oraz z instytucjami
zewnętrznymi.
5. Członkostwo w Klubie ma charakter dobrowolny. Członkowie, którzy chcą wspierać
działania, mogą dokonywać wpłat na konto Stowarzyszenia podane na właściwej stronie
internetowej.
6. Osoba wyrażająca chęć przystąpienia do Klubu powinna wypełnić elektroniczny lub
papierowy formularz – deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia/ Klubu Absolwenta znajdujący się na stronie internetowej Klubu. W przypadku zmiany danych kontaktowych
(adres email, numer telefonu) oraz podjęcia decyzji o rezygnacji z udziału w Klubie,
absolwent powinien zgłosić tę zmianę mailowo na adres kontaktowy podany
w informacjach na stronie internetowej Klubu.
7. Złożenie formularza oznacza akceptację przez członka Klubu postanowień niniejszego
regulaminu, Statutu Stowarzyszenia oraz zgodę na przetwarzanie danych zgodnie
z klauzulą RODO umieszczoną na stronie Klubu.
8. Członkowie Klubu otrzymują informacje o aktualnych ofertach kształcenia w Akademii
Pomorskiej, wykładach, szkoleniach, warsztatach, a także konferencjach naukowych
i spotkaniach integracyjnych.

9. Członek Klubu otrzymuje Kartę Absolwenta Akademii Pomorskiej uprawniającą do zniżek
u wybranych partnerów oraz na usługi świadczone w Akademii Pomorskiej, w tym:
a) możliwość korzystania z zasobów Biblioteki Uczelnianej
b) możliwość zakupu książek z 10% zniżką z oferty Wydawnictwa Akademii Pomorskiej;
c) możliwość

korzystania

z

siłowni

wewnętrznej

Akademii

Pomorskiej

na

preferencyjnych warunkach (co czwarte wejście bezpłatne);
d) 20% zniżki na podjęcie studiów podyplomowych w Akademii Pomorskiej, studiów
MBA, szkoleń i kursów w Akademii Pomorskiej;
e) Korzystanie ze zniżek na usługi u partnerów Akademii Pomorskiej.
10. Lista partnerów, o których mowa w pkt. 9e będzie stale aktualizowana i podawana do
wiadomości publicznej na stronie internetowej Klubu.
11. Działalność Klubu koordynuje Akademickie Biuro Karier Akademii Pomorskiej
w Słupsku.
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