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Ważne informacje dla Prenumeratorów 

 

HARMONOGRAM MIESIĘCZNIKA BLIŻEJ PRZEDSZKOLA 

 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, aby mieli Państwo wystarczający czas 

na przygotowanie się do zajęć, opracowujemy treści w naszym czasopiśmie z miesięcznym 

wyprzedzeniem. 

 

Poniżej przedstawiamy harmonogram poszczególnych wydań BLIŻEJ PRZEDSZKOLA: 

 

Wydanie numer 11.254/2022 – zawiera materiały na grudzień  

Wydanie numer 12.255/2022 – zawiera materiały na styczeń  

 

Wydanie numer 1.256/2023 – materiały na luty 

Wydanie numer 2.257/2023 – materiały na marzec 

Wydanie numer 3.258/2023 – materiały na kwiecień 

Wydanie numer 4.259/2023 – materiały na maj 

Wydanie numer 5.260/2023 – materiały na czerwiec i dyżur wakacyjny 

Wydanie numer 6.261/2023 – materiały na wrzesień* 

Wydanie łączone numer 7-8.262-263/2023 – zawiera materiały na różne okazje 

Wydanie numer 9. 264/2023 – zawiera materiały na październik 

Wydanie numer 10.265/2023 – zawiera materiały na listopad 

Wydanie numer 11.266/2023 – zawiera materiały na grudzień  

Wydanie numer 12.267/2023 – zawiera materiały na styczeń  

 

 

ZAMAWIAJĄC PRENUMERATĘ STANDARD, otrzymasz co miesiąc:  

✓ min. 84 strony miesięcznika 

✓ płytę CD z podkładami i piosenkami w wersji wokalnej i instrumentalnej 

✓ 4 plakaty w formacie A2   
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✓ 1 plakat w formacie A1 

✓ dostęp do 15 pobrań dowolnych materiałów z www.blizejprzedszkola.pl 

 

W skład prenumeraty rocznej (STANDARD) wchodzi 10 numerów o zawartości 

wymienionej powyżej + wydanie łączone – materiały na różne okazje, które 

zawiera: 

✓ min. 132 strony ze scenariuszami zajęć i artykułami 

✓ płytę CD z podkładami i piosenkami w wersji wokalnej i instrumentalnej 

✓ 10 plakatów tematycznych w formacie A2 

✓ dostęp do 30 pobrań dowolnych materiałów z www.blizejprzedszkola.pl 

 

 

ZAMAWIAJĄC PRENUMERATĘ PLUS, otrzymasz co miesiąc: 

✓ min. 84 strony miesięcznika ze scenariuszami zajęć i artykułami 

✓ płytę CD z podkładami i piosenkami w wersji wokalnej i instrumentalnej 

✓ 60 kart A4 foliowanych pomocy dydaktycznych  

✓ 4 plakaty w formacie A2  

✓ 1 plakat w formacie A1 

✓ dostęp do 30 pobrań dowolnych materiałów z www.blizejprzedszkola.pl 

 

W skład prenumeraty rocznej (PLUS) wchodzi 10 numerów o zawartości wymienionej 

powyżej + wydanie łączone – materiały na różne okazje, które zawiera: 

✓ 100 foliowanych kart A4 fotografii i ilustracji  

✓ min. 132 strony miesięcznika ze scenariuszami zajęć i artykułami 

✓ płytę CD z podkładami i piosenkami w wersji wokalnej i instrumentalnej 

✓ 10 plakatów tematycznych w formacie A2 

✓ dostęp do 60 pobrań dowolnych materiałów z www.blizejprzedszkola.pl 

 

 

http://www.blizejprzedszkola.pl/
http://www.blizejprzedszkola.pl/
http://www.blizejprzedszkola.pl/
http://www.blizejprzedszkola.pl/
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ZAMAWIAJĄC PRENUMERATĘ ZESTAWU POMOCY DYDAKTYCZNYCH, 

otrzymasz co miesiąc: 

✓ 60 foliowanych kart A4 fotografii i ilustracji skorelowanych z treścią danego 

numeru miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA 

✓ płytę CD z podkładami i piosenkami w wersji wokalnej i instrumentalnej 

✓ 15 kodów do bezpłatnego pobierania pomocy dydaktycznych i scenariuszy zajęć ze 

strony www.blizejprzedszkola.pl  

 

W skład prenumeraty rocznej (ZESTAWU POMOCY DYDAKTYCZNYCH) 

wchodzi 10 numerów o zawartości wymienionej powyżej + wydanie łączone – 

materiały na różne okazje, które zawiera: 

✓ 100 foliowanych kart A4 fotografii i ilustracji  

✓ płytę CD z podkładami i piosenkami w wersji wokalnej i instrumentalnej 

✓ dostęp do 30 pobrań dowolnych materiałów z www.blizejprzedszkola.pl 

 

CZAS REALIZACJI I DOSTAWY:  

1. Jeżeli prenumerata została zamówiona od numeru bieżącego, przesyłka z pierwszym 

numerem zostanie wysłana: 

- w przypadku formy płatności „płacę co miesiąc” oraz „przedpłata na konto”: w ciągu 

48 godzin od zaksięgowania wpłaty + 14 dni roboczych na dostawę przez Pocztę 

Polską; 

- w przypadku formy płatności „przelew 14 dni” (dotyczy tylko instytucji): w ciągu 48 

godzin od otrzymania zamówienia + 14 dni roboczych na dostawę przez Pocztę 

Polską. 

WAŻNE: Wszystkie zamówienia, jak również wpłaty, jakie dokonywane są przez 

weekend (od piątku od godz. 14:00 do poniedziałku do godz. 7:00) są realizowane od 

poniedziałku od godz. 7:00. 

http://www.blizejprzedszkola.pl/
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2. Jeżeli prenumerata została zamówiona od numeru, który jeszcze się nie ukazał, 

przesyłka z pierwszym numerem dotrze do Zamawiającego do 20. dnia miesiąca, od 

którego rozpoczyna się prenumerata Zamawiającego.  

Przykład: numer 11.254/2022 z materiałami na grudzień dotrze do Zamawiającego do 

20 listopada. Numer 12.255/2022 z materiałami na styczeń dotrze do Zamawiającego 

do 20 grudnia.  

 

 

HARMONOGRAM WPŁAT 

Wysokość opłaty za prenumeratę zależy od wyboru sposobu płatności: 

a) forma abonamentowa „płacę co miesiąc” 

PŁATNOŚCI ZA PRENUMERATĘ NALEŻY DOKONYWAĆ DO 20. DNIA MIESIĄCA 

POPRZEDZAJĄCEGO DANY NUMER 

 

Poniżej szczegółowy wykaz: 

Cennik obowiązuje od 17 listopada 2021 r. Osoby, które zamówiły prenumeratę Bliżej 

Przedszkola do 16 listopada 2021 r. obowiązuje wcześniejszy cennik. Więcej informacji o 

swoich płatnościach znajdziesz w PANELU KLIENTA. 

 

 

 

 

 

 

https://blizejprzedszkola.pl/zaloguj
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WYDANIE Prenumerata 

STANDARD 

Prenumerata 

PLUS 

Prenumerata 

ZESTAWU 

POMOCY 

DYDAKTYCZN

YCH 

TERMIN  

1.256/2023 

(materiały na 

luty) 

36 zł* 66  zł* 40 zł* do 20 grudnia 

2.257/2023 

(materiały na 

marzec) 

36 zł* 66  zł* 40 zł* do 20 stycznia 

3.258/2023 

(materiały na 

kwiecień) 

36 zł* 66  zł* 40 zł*   do 20 lutego 

4.259/2023 

(materiały na 

maj) 

36 zł* 66  zł* 40 zł*   do 20 marca 

5.260/2023  

(materiały na 

czerwiec) 

36 zł* 66  zł* 40 zł* do 20 kwietnia 

6.261/2023 

(materiały na 

wrzesień) 

36 zł* 66  zł* 40 zł* do 20 maja 

7-8.262-

263/2022     

(materiały na 

cały rok) 

72 zł 

(36 zł – wpłata 

do czerwca + 36 

zł – wpłata do 

lipca)* 

132 zł 

(66 zł – wpłata 

do czerwca + 66 

zł – wpłata do 

lipca)* 

80 zł 

(40 zł – wpłata 

do czerwca + 40 

zł – wpłata do 

lipca) 

do 20 czerwca i 

do 20 lipca 
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9.264/2023  

(materiały na 

październik) 

36 zł* 66  zł* 40 zł* do 20 sierpnia 

10.265/2023 

(materiały na 

listopad) 

36 zł* 66  zł* 40 zł*  do 20 września 

11.266/2023 

(materiały na 

grudzień) 

36 zł* 66  zł* 40 zł* do 20 

października 

12.267/2023 

(materiały na 

styczeń) 

36 zł* 66  zł* 40 zł* do 20 listopada 

 

* Do ceny prenumeraty należy doliczyć koszt dostawy prenumeraty. Wysokość kosztów 

dostawy jest wskazana w formularzu zamówienia i obowiązuje według cennika na dzień 

składania zamówienia. 

Przykład: 

- do 20 kwietnia –  za numer 5.260/2023 (materiały na czerwiec i dyżur wakacyjny)  

- do 20 maja – za numer 6.261/2023 (materiały na wrzesień) i analogicznie w kolejnych 

miesiącach. 

 

Dokonywanie wpłat według powyższego harmonogramu pozwala Państwu na 

otrzymanie przesyłki od nas w pierwszej kolejności, najszybciej jak to możliwe oraz 

gwarantuje również otrzymanie danego numeru. Może zdarzyć się tak, że w przypadku 

nieterminowej wpłaty - nakład danego numeru zostanie wyczerpany, a wpłata zostanie 

zaksięgowana na kolejny numer. 

 

Dane do przelewu: 
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Nr konta: 56 1020 2892 0000 5502 0532 3144 

CEBP 24.12 Sp. z o.o. 

ul. Kwiatowa 3 

30-437 Kraków 

W tytule przelewu prosimy o wpisanie ID ZAMÓWIENIA 

Twój numer ID zamówienia znajdziesz w wiadomości przesłanej na Twój adres mailowy po 

złożeniu zamówienia na prenumeratę. 

 

REZYGNACJA Z PRENUMERATY ABONAMENTOWEJ możliwa jest po dokonaniu 

wpłaty za trzy pierwsze numery z zamówionej prenumeraty. Rezygnacja zostanie przyjęta, 

jeśli Zamawiający opłacił wszystkie numery poprzedzające dzień rezygnacji, które zostały 

zarezerwowane na poczet jego prenumeraty oraz zgłosił rezygnacja  przed płatnością za 

kolejny czwarty numer. Prenumerator zobowiązany jest do poinformowania o swojej 

rezygnacji, wysyłając informację mailowo: prenumerata@blizejprzedszkola.pl lub zgłaszając 

ją telefonicznie pod numer 12 631 04 10 wew. 102. 

 

 

 

WAŻNE! 

Dla wszystkich prenumeratorów abonamentowych uruchomiliśmy usługę – wygodne i 

szybkie płatności on-line. 

 

Teraz z jednego miejsca możesz sprawdzić swoje rachunki oraz dokonać szybkiego przelewu.  

 

Zapraszamy do zapoznania się z  PANELEM KLIENTA.:   

1. Wejdź na blizejprzedszkola.pl 

2. Zaloguj się na swoim koncie 

3. Otwórz zakładkę: PANEL KLIENTA.  

 

Jeśli nie posiadasz konta na blizejprzedszkola.pl:  

mailto:prenumerata@blizejprzedszkola.pl
https://blizejprzedszkola.pl/zaloguj
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1. Wejdź na blizejprzedszkola.pl 

2. Załóż bezpłatne konto 

WAŻNE!  Załóż konto na adres e-mailowy podany w zamówieniu prenumeraty. 

1. Otwórz zakładkę: PANEL KLIENTA. 

 

b) forma jednorazowa „z góry za cały okres trwania prenumeraty” 

Prenumerata 3-miesięczna – przedpłata na konto: 108 zł* 

Prenumerata PLUS 3-miesięczna – przedpłata na konto: 198 zł* 

Prenumerata Zestawu Pomocy Dydaktycznych 3-miesięczna – przedpłata na konto: 120 zł* 

 

Prenumerata 6-miesięczna – przedpłata na konto: 216 zł* 

Prenumerata PLUS 6-miesięczna – przedpłata na konto: 396 zł* 

Prenumerata Zestawu Pomocy Dydaktycznych 6-miesięczna – przedpłata na konto: 240 zł 

 

Prenumerata 12-miesięczna – przedpłata na konto: 432zł* 

Prenumerata PLUS 12-miesięczna – przedpłata na konto: 792 zł* 

Prenumerata Zestawu Pomocy Dydaktycznych 12-miesięczna – przedpłata na konto: 480 zł* 

 

Prenumerata 12-miesięczna – przelew 14 dni (dotyczy tylko instytucji): 432  zł* 

Prenumerata PLUS 12-miesięczna – przelew 14 dni (dotyczy tylko instytucji): 792 zł* 

Prenumerata Zestawu Pomocy Dydaktycznych 12-miesięczna – przelew 14 dni (dotyczy tylko 

instytucji): 480 zł* 

 

Dane do przelewu: 

Nr konta: 56 1020 2892 0000 5502 0532 3144 

CEBP 24.12 Sp. z o.o. 

ul. Kwiatowa 3 

30-437 Kraków 

W tytule przelewu prosimy o wpisanie ID ZAMÓWIENIA 

https://blizejprzedszkola.pl/zaloguj
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Twój numer ID zamówienia znajdziesz w wiadomości przesłanej na Twój adres mailowy po 

złożeniu zamówienia na prenumeratę. 

 

 

 

WYSYŁKA 

 

* Do ceny prenumeraty należy doliczyć koszt dostawy prenumeraty. Wysokość kosztów 

dostawy jest wskazana w formularzu zamówienia i obowiązuje według cennika na dzień 

składania zamówienia. 

Cennik obowiązujący od 17 listopada 2021 r.  

ilość miesięcy  kosz przesyłki  

EKO 

koszt przesyłki 

PACZKOMAT 

koszt przesyłki  

KURIER 

3  18 zł 36 zł 39 zł 

6 36 zł 72 zł 78 zł 

12  72 zł 144 zł 156 zł 

12 (forma 

abonamentowa) 

6 zł (do każdego 

numeru) 

12 zł (do każdego 

numeru) 

13 zł (do każdego 

numeru) 

 

Sposób doręczenia przesyłki można także zmienić w trakcie trwania prenumeraty. 

O zmianie należy poinformować telefonicznie pod numerem tel.: 12 631 04 10 wew. 102       

(w godz. 7:00-15:00).  

 

WIĘCEJ INFORMACJI znajduje się w REGULAMINIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://blizejprzedszkola.pl/zamow,prenumerate?ref=MTcwNw==

