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Regulamin promocji  

„DZIEŃ NAUCZYCIELA – świętujemy cały tydzień!” 

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 „DZIEŃ 

NAUCZYCIELA – świętujemy cały tydzień!” organizowana przez Organizatora, 

umożliwiająca każdemu Zamawiającemu, który w dniach 13 października 2017 r. – 20 

października 2017 r. zamówi lub przedłuży oraz opłaci prenumeratę miesięcznika 

BLIŻEJ PRZEDSZKOLA i/lub pakietu pomocy dydaktycznych na zasadach 

opisanych w niniejszym Regulaminie, otrzymanie 50 dodatkowych kodów do 

darmowego pobierania materiałów ze strony blizejprzedszkola.pl. 

 

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

odbiorca Zamówienia. 

 

1.5. Zamówienie – zamówienie prenumeraty miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA 

i/lub pakietu pomocy dydaktycznych poprzez wypełnienie formularza zamówienia 

dostępnego na stronie internetowej https://blizejprzedszkola.pl/zamow,prenumerate.  

 

https://blizejprzedszkola.pl/zamow,prenumerate
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II. Zasady ogólne Promocji 

1. Promocja obowiązuje w dniach 13 października 2017 r. od godz. 7:00 – 20 października 

2017 r. do godz. 14:00.  

 

2. Promocja obejmuje prenumeratę miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA standard, 

PLUS oraz prenumeratę samego pakietu pomocy dydaktycznych.  

 

3. Promocja obejmuje wszystkie dostępne sposoby płatności.  

 

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

BLIŻEJ PRZEDSZKOLA. Warunki skorzystania z promocji:  

 

 Zamawiający będący prenumeratorem BLIŻEJ PRZEDSZKOLA 

4.1. Warunkiem skorzystania z promocji dla Zamawiającego będącego prenumeratorem 

miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, jest dokonanie wpłaty na warunkach 

wcześniejszego zamówienia. W tytule przelewu należy wpisać ID zamówienia. 

a) Przykład: Jeżeli prenumerujesz miesięcznik w formie abonamentowej i masz 

prenumeratę STANDARD, to kwota, jaką musisz wpłacić, wynosi: 26 zł. 

b) Jeżeli poprzednie zamówienie było złożone na okres 3/6 bądź 12 miesięcy, kwota, 

jaką należy wpłacić, zależy od wybranego okresu i rodzaju prenumeraty. Szczegóły 

w tabeli:  
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4.2. Po zaksięgowaniu wpłaty, Zamawiający otrzyma na adres mailowy podany  

w Zamówieniu 50 dodatkowych kodów darmowego pobierania ważnych do końca roku.  

 

 Zamawiający niebędący prenumeratorem BLIŻEJ PRZEDSZKOLA 

4.3. Warunkiem skorzystania z promocji dla Zamawiającego niebędącego prenumeratorem 

miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, jest złożenie dowolnego zamówienia na 

prenumeratę miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA i/lub pakietu pomocy 

dydaktycznych oraz opłacenie jej w terminie do 20 października 2017 r. Zamówienia 

należy dokonać poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie: 

https://blizejprzedszkola.pl/zamow,prenumerate, wybierając jedną z dostępnych opcji 

(w zależności od dokonanego wyboru).  

W tytule przelewu należy wpisać ID zamówienia. 

https://blizejprzedszkola.pl/zamow,prenumerate
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4.4. Po zaksięgowaniu wpłaty, Zamawiający otrzyma na adres mailowy podany  

w Zamówieniu 50 dodatkowych kodów darmowego pobierania ważnych do końca roku. 

 

4.5. Dokładna zawartość prenumeraty standard, PLUS oraz samego pakietu pomocy 

dydaktycznych, jak również wszelkie informacje dotyczące warunków zamówienia 

prenumeraty, znajdują się w regulaminie prenumeraty miesięcznika BLIŻEJ 

PRZEDSZKOLA dostępnym na stronie 

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

 

5. Kody darmowego pobierania, które Zamawiający otrzymuje w ramach Promocji, służą 

do pobierania materiałów ze strony blizejprzedszkola.pl: artykułów, scenariuszy zajęć, 

pomocy dydaktycznych i plików muzycznych.  

 

5.1. Kody otrzymane w Promocji mają ważność do 31 grudnia 2017 r.  

 

5.2. Zamawiający otrzymuje kody darmowego pobierania w ramach Promocji drogą 

mailową na adres podany w Zamówieniu. Wiadomość zawierająca kody generowana 

jest automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty.  

5.2.1. W przypadku wybrania sposobu płatności „przelew 14 dni” kody zostaną wysłane 

wraz z dokumentem księgowym Pocztą Polską. 

 

5.3. Więcej informacji o kodach darmowego pobierania znajduje się w regulaminie 

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

 

III.  Postanowienia końcowe 

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

 

https://blizejprzedszkola.pl/zamow,prenumerate
https://blizejprzedszkola.pl/zamow,prenumerate
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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 http://blizejprzedszkola.pl/dzien-nauczyciela.   

W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie, obowiązuje regulamin 

prenumeraty miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, dostępny na stronie 

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

 

mailto:prenumerata@blizejprzedszkola.pl
http://blizejprzedszkola.pl/dzien-nauczyciela
https://blizejprzedszkola.pl/zamow,prenumerate

