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Regulamin promocji  

„ODBIERZ 50 lub 100 dodatkowych POBRAŃ do Twojej prenumeraty!” 

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 „ODBIERZ 

50 lub 100 dodatkowych POBRAŃ do Twojej prenumeraty!” organizowana przez 

Organizatora, umożliwiająca każdemu Zamawiającemu, który w dniach 18 marca 

2020 r. – 5 kwietnia 2020 r. dokona wpłaty o wartości trzech kolejnych numerów  

z posiadanej prenumeraty na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, 

otrzymanie 50 lub 100 dodatkowych pobrań służących do pobierania materiałów ze 

strony blizejprzedszkola.pl. 

 

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.  

 

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

1. Promocja obowiązuje w dniach 18 marca 2020 r. – 5 kwietnia 2020 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). 

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

numerów z posiadanej 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). 

b) W prenumeracie PAKIETU: 105 zł  

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

cały okres prenumeraty). 

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). 

6. W ramach Promocji, Zamawiający otrzymuje:  

a) 50 dodatkowych pobrań – w przypadku prenumeraty BLIŻEJ PRZEDSZKOLA 

STANDARD lub prenumeraty PAKIETU POMOCY DYDAKTYCZNYCH. 

b) 100 dodatkowych pobrań – w przypadku prenumeraty BLIŻEJ PRZEDSZKOLA 

PLUS. 

c) W prenumeracie standard i pakietu, wszystkie wpłaty powyżej 105 zł (za więcej niż 

trzy numery) będą premiowane 100 pobraniami (nie 50). 

7. Po zaksięgowaniu wpłaty, odpowiednia ilość pobrań zostanie przypisana do konta 

Zamawiającego na www.blizejprzedszkola.pl. Konto powinno być założone na ten sam 

adres e-mail, który został podany w formularzu zamówienia prenumeraty.  

 

8. Pobrania, które Zamawiający otrzymuje w ramach Promocji, służą do pobierania 

materiałów ze strony blizejprzedszkola.pl: artykułów, scenariuszy zajęć, pomocy 

dydaktycznych i plików muzycznych. Więcej informacji: 

https://blizejprzedszkola.pl/kody  

 

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. 

 

http://www.blizejprzedszkola.pl/
https://blizejprzedszkola.pl/kody
mailto:prenumerata@blizejprzedszkola.pl
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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/promocyjne-kody.  

W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie, obowiązuje regulamin 

prenumeraty miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, dostępny na stronie 

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

 

http://blizejprzedszkola.pl/promocyjne-kody
https://blizejprzedszkola.pl/zamow,prenumerate

