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Regulamin promocji  

„Opłać trzy numery i ciesz się wakacjami!” 

I. Definicje 

1. 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 „Opłać trzy 

numery i ciesz się wakacjami!” organizowana przez Organizatora, umożliwiająca 

każdemu Zamawiającemu, który w dniach 26 maja 2021 r. – 20 czerwca 2021 r. 

dokona wpłaty o wartości trzech kolejnych numerów z posiadanej prenumeraty na 

zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, otrzymanie miesięcznego dostępu do 

serwisu streamingowego „Moja płytoteka”.  

 

1.4. Zamawiający – Osoba fizyczna lub podmiot wskazany przy Zamówieniu jako 

odbiorca Zamówienia. 

 

1.5. Zamówienie – zamówienie prenumeraty BLIŻEJ PRZEDSZKOLA poprzez 

wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej 

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

II. Zasady ogólne Promocji 

https://blizejprzedszkola.pl/zamow,prenumerate
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1. Promocja obowiązuje w dniach 26 maja 2021 r. – 20 czerwca 2021 r.  

 

2. Promocja obejmuje prenumeratę miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA standard, 

PLUS oraz pakietu pomocy dydaktycznych.  

 

3. Promocja obejmuje wszystkie dostępne sposoby płatności.  

 

4. Promocja skierowana jest do obecnych, jak i nowych prenumeratorów.  

 

5. Aby skorzystać z Promocji:  

a) Jeśli nie jesteś prenumeratorem, zamów dowolną prenumeratę (standard, plus lub 

pakietu pomocy dydaktycznych) poprzez formularz na stronie 

https://blizejprzedszkola.pl/zamow,prenumerate i dokonaj wpłaty o wartości trzech 

kolejnych numerów z posiadanej prenumeraty (w przypadku prenumeraty 

abonamentowej); lub więcej, jeśli wybrałeś płatność z góry za cały okres 

prenumeraty. 

b) Jeśli już jesteś prenumeratorem, dokonaj wpłaty o wartości trzech kolejnych 

numerów z posiadanej prenumeraty; lub więcej, jeśli wybrałeś płatność z góry za 

cały okres prenumeraty. 

5.1. Wpłata za trzy kolejne numery powinna wynieść:  

a) W prenumeracie STANDARD: 96 zł  

(lub więcej, jeśli Zamawiający w formularzu zamówienia wybrał płatność z góry za 

cały okres prenumeraty bądź wybrał jako formę dostawy przesyłkę kurierską lub 

paczkomat). 

b) W prenumeracie PAKIETU: 105 zł  

(lub więcej, jeśli Zamawiający w formularzu zamówienia wybrał płatność z góry za 

cały okres prenumeraty bądź wybrał jako formę dostawy przesyłkę kurierską lub 

paczkomat). 

https://blizejprzedszkola.pl/zamow,prenumerate
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c) W prenumeracie PLUS: 186 zł  

(lub więcej, jeśli Zamawiający w formularzu zamówienia wybrał płatność z góry za 

cały okres prenumeraty bądź wybrał jako formę dostawy przesyłkę kurierską lub 

paczkomat). 

5.2. Płatności można dokonać on-line przez PANEL KLIENTA (należy zalogować się na 

swoim koncie www.blizejprzedszkola.pl – konto powinno być założone na ten sam adres 

e-mail, który został podany podczas składania zamówienia na prenumeratę; następnie w 

prawym górnym rogu strony kliknąć na ikonkę logowania i otworzyć: PANEL 

KLIENTA). 

6. W ramach Promocji, Zamawiający otrzymuje miesięczny dostęp do serwisu 

streamingowego „Moja płytoteka”. Po zaksięgowaniu wpłaty za prenumeratę, 

automatycznie na koncie Zamawiającego na www.blizejprzedszkola.pl zostanie 

odblokowany na miesiąc dostęp do serwisu streamingowego „Moja płytoteka”. Aby 

skorzystać z prezentu, należy:  

a) posiadać konto na www.blizejprzedszkola.pl – konto powinno być założone na ten 

sam adres e-mail, który został podany w zamówieniu na prenumeratę, 

b) zalogować się na swoje konto i wejść na stronę serwisu „Moja płytoteka”: 

https://blizejprzedszkola.pl/moja-plytoteka.   

 

6.1. Zamawiającym korzystającym z Promocji, którzy posiadają wykupiony abonament 

w serwisie streamingowym „Moja płytoteka”, okres obecnego abonamentu zostanie 

wydłużony o 1 miesiąc. 

 

7. Zamawiający, biorąc udział w Promocji, akceptuje również regulamin serwisu 

streamingowego „Moja płytoteka”, dostępny pod adresem: 

https://blizejprzedszkola.pl/upload/files/Regulamin_serwisu_streamingowego_Moja_Pl

ytoteka_.pdf  

 

http://www.blizejprzedszkola.pl/
http://www.blizejprzedszkola.pl/
http://www.blizejprzedszkola.pl/
https://blizejprzedszkola.pl/moja-plytoteka
https://blizejprzedszkola.pl/upload/files/Regulamin_serwisu_streamingowego_Moja_Plytoteka_.pdf
https://blizejprzedszkola.pl/upload/files/Regulamin_serwisu_streamingowego_Moja_Plytoteka_.pdf
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8. Zamawiającym, którzy wykupią w prenumeracie wydanie 7-8.238-239/2021 - materiały 

na RÓŻNE OKAZJE do wykorzystania w ciągu całego roku, zostanie przyznana 

specjalna symboliczna cena 9,90 zł na warsztaty online „Muzyczny świat Nutki Ludki – 

inspiracje muzyczne i plastyczne na różne okazje”. Warsztat certyfikowany – 

PREMIERA 1 września 2021 r. Link do zapisów zostanie uruchomimy 20 lipca 2021 r. 

na stronie www.blizejprzedszkola.pl. Szczegółowe informacje zostaną zawarte w 

regulaminie szkolenia.  

 

III.  Postanowienia końcowe 

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

 

2. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Organizatora na adres e-mail 

prenumerata@blizejprzedszkola.pl. Organizator ustosunkuje się do reklamacji bez 

zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 14 dni. 

 

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

wprowadzenia zmian, Organizator prześle zaktualizowany regulamin Promocji na 

adres e-mail podany przez Zamawiającego podczas składania Zamówienia. 

 

4. Regulamin dostępny jest na stronie https://blizejprzedszkola.pl/ciesz-sie-wakacjami.   

W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie, obowiązuje regulamin 

prenumeraty miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, dostępny na stronie 

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

 

http://www.blizejprzedszkola.pl/
mailto:prenumerata@blizejprzedszkola.pl
https://blizejprzedszkola.pl/ciesz-sie-wakacjami
https://blizejprzedszkola.pl/zamow,prenumerate

