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Regulamin promocji „Poleć nas” 

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 „Poleć nas” 

organizowana przez Organizatora, umożliwiająca otrzymanie upominków każdemu 

Prenumeratorowi, który w dniach 1-28 lutego 2019 r. poleci prenumeratę miesięcznika 

BLIŻEJ PRZEDSZKOLA innemu Zamawiającemu, który w okresie trwania promocji 

dzięki poleceniu złoży Zamówienie na prenumeratę na zasadach opisanych  

w niniejszym Regulaminie.  

 

1.4. Prenumerator – Osoba fizyczna lub podmiot posiadający aktualną prenumeratę 

miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA i/lub pakietu pomocy dydaktycznych. 

 

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

odbiorca Zamówienia. 

 

1.6. Zamówienie – zamówienie prenumeraty miesięcznika 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 1-28 lutego 2019 r.  

 

2. Promocja skierowana jest do aktualnych prenumeratorów miesięcznika BLIŻEJ 

PRZEDSZKOLA, jak i osób, które jeszcze nie posiadają prenumeraty.  

 

3. Warunkiem skorzystania z promocji dla Prenumeratora, jest:  

a) Zaproszenie innej osoby do grona prenumeratorów – polecenie prenumeraty  

w okresie trwania Promocji, dzięki czemu osoba ta złoży Zamówienie na 

prenumeratę w okresie trwania Promocji,  

b) Udostępnienie swojego adresu e-mail oraz numeru zamówienia swojej prenumeraty 

osobie/osobom, którym polecana jest prenumerata.  

4. Warunkiem skorzystania z promocji dla Zamawiającego (osoby jeszcze nieposiadającej 

prenumeraty), jest:  

a) Złożenie Zamówienia na prenumeratę w okresie trwania Promocji poprzez 

wypełnienie formularza zamówienia na stronie 

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

b) Podczas składania Zamówienia, należy wypełnić pole „Dane polecającego”:  

adres e-mail oraz ID zamówienia osoby, która poleciła prenumeratę. 

5. Jeśli osoba nieposiadająca dotąd prenumeraty (Zamawiający) złoży w okresie trwania 

Promocji Zamówienie na prenumeratę, powołując się w formularzu zamówienia na 

dane osoby polecającej (Prenumeratora), Prenumerator i Zamawiający otrzymają 

upominki:  

 

 

https://blizejprzedszkola.pl/zamow,prenumerate
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5.1. Prenumerator otrzyma:  

a) Scenariusz „ZIELONA PLANETA – teatrzyk o tym, jak dbać o czystość naszej 

planety” oraz utwór w wersji wokalnej „KOSMICZNA WYCIECZKA” do 

scenariusza „Zielona planeta…” (pliki w wersji elektronicznej),  

b) Kupon rabatowy -40% do wykorzystania na zakupy w sklepie internetowym 

Organizatora www.blizejprzedszkola.pl/sklep: 

• Kupon rabatowy można wykorzystać w dniach 1 lutego 2019 r. – 31 marca 

2019 r. (lub do wcześniejszego wyczerpania zapasów).  

• Warunkiem otrzymania rabatu w wysokości 40% podczas składania 

zamówienia jest wpisanie w formularzu zamówienia w okienku „Masz kod 

promocyjny?” hasła, które Prenumerator otrzyma mailowo. Rabat zostanie 

naliczony automatycznie po kliknięciu w przycisk DODAJ.  

• Rabat nie obejmuje kosztów wysyłki.   

• Kupon rabatowy jest jednorazowego użytku i przypisany będzie do adresu 

mailowego Prenumeratora (zamówienie w sklepie powinno zostać złożone na 

ten sam adres mailowy, który został podany w polu „Dane polecającego” przez 

Zamawiającego prenumeratę z polecenia).  

• Promocja nie łączy się z innymi kodami rabatowymi i promocjami. 

• W przypadku skorzystania z zakupów w sklepie, Prenumeratora będzie 

obowiązywał również regulamin sklepu internetowego Organizatora, dostępny 

na stronie https://blizejprzedszkola.pl/sklep/content/6-regulamin.  

c) W kolejnych mailach Prenumerator otrzyma jeszcze dwie nagrody-niespodzianki. 

Maile zostaną wysłane w późniejszym terminie.  

5.2. Wszystkie upominki wymienione w pkt. 5.1. zostaną wysłane do Prenumeratora 

mailowo, na adres podany przez Zamawiającego podczas składania Zamówienia na 

prenumeratę w polu „Dane polecającego”.  

 

http://www.blizejprzedszkola.pl/sklep
https://blizejprzedszkola.pl/sklep/content/6-regulamin
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5.3. Zamawiający (rozpoczynający prenumeratę BLIŻEJ PRZEDSZKOLA) otrzyma: 

a) Pakiet startowy – płytę CD ze 100 scenariuszami zajęć do wykorzystania w ciągu 

całego roku (przed)szkolnego. Więcej o płycie: 

https://blizejprzedszkola.pl/miesiecznik/pakiet-startowy,  

b) 40 kodów do darmowego pobierania pomocy dydaktycznych i scenariuszy zajęć 

ze strony www.blizejprzedszkola.pl. Kody zostaną wysłane do Zamawiającego 

wraz z płytą CD pocztą.  

6. Promocja obejmuje wszystkie rodzaje prenumeraty oraz wszystkie dostępne sposoby 

płatności.  

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/miesiecznik/polec-

prenumerate.  

W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie, obowiązuje regulamin 

prenumeraty miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, dostępny na stronie 

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

https://blizejprzedszkola.pl/miesiecznik/pakiet-startowy
http://www.blizejprzedszkola.pl/
mailto:prenumerata@blizejprzedszkola.pl
https://blizejprzedszkola.pl/miesiecznik/polec-prenumerate
https://blizejprzedszkola.pl/miesiecznik/polec-prenumerate
https://blizejprzedszkola.pl/zamow,prenumerate

