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Regulamin promocji  

„Zamów prenumeratę i wybierz prezent dla siebie”  

 

I. Definicje 

Wyrażeniom pisanym w treści Regulaminu wielką literą należy nadawać znaczenie wskazane 

poniżej: 

 

1.1. Regulamin – niniejszy regulamin. 

 

1.2. Organizator – CEBP 24.12 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kwiatowej 3, NIP: 

6793096735, REGON: 122994233, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod nr 

0000487975. 

 

1.3. Promocja – opisana w niniejszym Regulaminie promocja pod nazwą „Zamów 

prenumeratę i wybierz prezent dla siebie” organizowana przez Organizatora, 

umożliwiająca prenumeratorom miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA i/lub pakietu 

pomocy dydaktycznych (osoba fizyczna lub podmiot – płatnik), otrzymanie wybranego 

prezentu, poprzez zamówienie i opłacenie prenumeraty miesięcznika BLIŻEJ 

PRZEDSZKOLA, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Promocja obowiązuje 

w dniach 23 sierpnia 2022 r. – 24 października 2022 r.  

 

1.4. Zamawiający – prenumerator miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA (osoba fizyczna 

lub podmiot – płatnik).  

 

1.5. Zamówienie – zamówienie prenumeraty miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA i/lub 

pakietu pomocy dydaktycznych na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.  
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II. Zasady ogólne Promocji 

1. Promocja obowiązuje w dniach 23 sierpnia 2022 r. – 24 października 2022 r. 

Organizator ma prawo do wydłużenia czasu trwania Promocji.  

 

2. Promocja obejmuje wszystkie dostępne sposoby płatności oraz wszystkie rodzaje 

prenumeraty.  

 

3. Aby skorzystać z Promocji, należy złożyć zamówienie na prenumeratę miesięcznika 

BLIŻEJ PRZEDSZKOLA i/lub pakietu pomocy dydaktycznych i opłacić ją zgodnie ze 

złożonym zamówieniem w okresie trwania Promocji. Podczas składania zamówienia 

Zamawiający w ramach Promocji otrzyma prezent – do wyboru: 

a) Dodatkowe 30 pobrań do pobierania scenariuszy zajęć i pomocy dydaktycznych na 

www.blizejprzedszkola.pl  

b) Miesięczny dostęp do Platformy edukacyjnej 

c) Miesięczny dostęp do serwisu streamingowego „Moja płytoteka” 

d) Miesięczny dostęp do KIOSKu  

e) 50% rabatu na szkolenie: Integracja sensoryczna w praktyce, czyli co nauczyciel 

wiedzieć powinien: https://blizejprzedszkola.pl/integracja-sensoryczna-w-praktyce-

czyli-co-nauczyciel-wiedziec-powinien,6,451.html  

f) 10% rabatu na szkolenie: Wyciszanki-zabawianki, czyli muzyczno-ruchowe zabawy 

rozwijające i relaksacyjne na każdą porę dnia: https://blizejprzedszkola.pl/wyciszanki-

zabawianki-czyli-muzyczno-ruchowe-zabawy-rozwijajace-i-relaksacyjne-na-kazda-

pore-dnia,6,427.html  

g) Bon 15 zł na zakupy w sklepie internetowym Bliżej przedszkola przy zakupach za 

min. 100 zł  

h) Adaptacyjne Vademecum (artykuły i plakaty) – pliki w formie elektronicznej do 

pobrania 

http://www.blizejprzedszkola.pl/
https://blizejprzedszkola.pl/integracja-sensoryczna-w-praktyce-czyli-co-nauczyciel-wiedziec-powinien,6,451.html
https://blizejprzedszkola.pl/integracja-sensoryczna-w-praktyce-czyli-co-nauczyciel-wiedziec-powinien,6,451.html
https://blizejprzedszkola.pl/wyciszanki-zabawianki-czyli-muzyczno-ruchowe-zabawy-rozwijajace-i-relaksacyjne-na-kazda-pore-dnia,6,427.html
https://blizejprzedszkola.pl/wyciszanki-zabawianki-czyli-muzyczno-ruchowe-zabawy-rozwijajace-i-relaksacyjne-na-kazda-pore-dnia,6,427.html
https://blizejprzedszkola.pl/wyciszanki-zabawianki-czyli-muzyczno-ruchowe-zabawy-rozwijajace-i-relaksacyjne-na-kazda-pore-dnia,6,427.html
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i) Dostęp na stałe do albumu „20 hitów na XX-lecie” w serwisie streamingowym „Moja 

płytoteka” 

j) Plakaty i artykuły promujące pozytywne postawy rodzicielskie. Pliki w formie 

elektronicznej do pobrania  

k) Dostęp na stałe do audiobooka „Mądre bajki do słuchania cz. 1” w serwisie 

streamingowym „Moja płytoteka”. 

l) Paka na dobry start (artykuły i plakaty) – pliki w formie elektronicznej do pobrania.  

4. Zamawiający dokonuje wyboru w trakcie składania Zamówienia poprzez stronę 

Promocji: https://blizejprzedszkola.pl/miesiecznik/wybierz-prezent-dla-siebie lub 

poprzez formularz: https://blizejprzedszkola.pl/zamow. W przypadku niedokonania 

wyboru, Organizator przyzna losowy prezent.   

 

5. Po zaksięgowaniu wpłaty za prenumeratę, Zamawiający otrzyma mail z instrukcją, w 

jaki sposób skorzystać z prezentu (w zależności od dokonanego wyboru).  

 

6. Zamawiający, biorąc udział w Promocji, akceptuje również regulamin usługi 

obejmującej wybrany prezent: https://blizejprzedszkola.pl/regulamin.  

 

III.  Reklamacje 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu, organizacji Promocji, należy zgłaszać do 

Organizatora na adres e-mail a.machal@blizejprzedszkola.pl. Organizator ustosunkuje 

się do reklamacji bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 14 dni. 

IV.  Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający, biorąc udział w Promocji, akceptuje niniejszy Regulamin. 

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. W przypadku 

wprowadzenia zmian, Organizator prześle zaktualizowany regulamin Promocji na 

https://blizejprzedszkola.pl/miesiecznik/wybierz-prezent-dla-siebie
https://blizejprzedszkola.pl/zamow
https://blizejprzedszkola.pl/regulamin
mailto:a.machal@blizejprzedszkola.pl
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adres e-mail podany przez Zamawiającego przy zamówieniu prenumeraty 

miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA. 

 

3. Regulamin dostępny jest na stronie https://blizejprzedszkola.pl/miesiecznik/wybierz-

prezent-dla-siebie. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie, obowiązuje 

regulamin prenumeraty miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, dostępny na stronie 

https://blizejprzedszkola.pl/zamow,prenumerate.  

https://blizejprzedszkola.pl/miesiecznik/wybierz-prezent-dla-siebie
https://blizejprzedszkola.pl/miesiecznik/wybierz-prezent-dla-siebie
https://blizejprzedszkola.pl/zamow,prenumerate

