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Regulamin promocji  „Zamów dowolną prenumeratę BLIŻEJ PRZEDSZKOLA  

i wybierz prezent dla siebie!” 

 

 

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 „Zamów dowolną 

prenumeratę BLIŻEJ PRZEDSZKOLA i wybierz prezent dla siebie!” organizowana przez 

Organizatora, umożliwiająca każdemu Zamawiającemu, który  w dniach 23 lipca 2020 r. – 30 

września 2020 r. zamówi prenumeratę miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA na zasadach 

opisanych w niniejszym Regulaminie, otrzymanie wybranego prezentu.    

  

1.4. Prezent – prezent, który można otrzymać w ramach Promocji (prezenty do wyboru 

zostały opisane w niniejszym Regulaminie).   

  

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.   

  

II. Zasady ogólne Promocji  

1. Promocja obowiązuje w dniach 23 lipca 2020 r. – 30 września 2020 r. lub do wyczerpania 

zapasów.    

  

2. Prezenty, które Zamawiający może otrzymać ramach Promocji (jeden do wyboru):    
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 „Bliżejprzedszkolna pięciolinia. Utwory do tańca, śpiewania i zabawy na 

WRZESIEŃ”. Płyta zawiera piosenki oraz utwory instrumentalne wykorzystane  w 

scenariuszach zamieszczonych w miesięczniku BLIŻEJ PRZEDSZKOLA nr 6.2019 z 

materiałami na wrzesień.   

 „Bliżejprzedszkolna pięciolinia. Utwory do tańca, śpiewania i zabawy na 

PAŹDZIERNIK”. Płyta zawiera piosenki oraz utwory instrumentalne wykorzystane  

w scenariuszach zamieszczonych w miesięczniku BLIŻEJ PRZEDSZKOLA nr 9.2019 

z materiałami na październik.  

 „Bliżejprzedszkolna pięciolinia. Utwory do tańca, śpiewania i zabawy na 

LISTOPAD”. Płyta zawiera piosenki oraz utwory instrumentalne wykorzystane  w 

scenariuszach zamieszczonych w miesięczniku BLIŻEJ PRZEDSZKOLA nr 10.2019 

z materiałami na listopad.  

 „Bliżejprzedszkolna pięciolinia. Utwory do tańca, śpiewania i zabawy na 

GRUDZIEŃ”. Płyta zawiera piosenki oraz utwory instrumentalne wykorzystane  w 

scenariuszach zamieszczonych w miesięczniku BLIŻEJ PRZEDSZKOLA nr 11.2019 

z materiałami na grudzień.  

 „Bliżejprzedszkolna pięciolinia. Utwory do tańca, śpiewania i zabawy na STYCZEŃ”. 

Płyta zawiera piosenki oraz utwory instrumentalne wykorzystane w scenariuszach 

zamieszczonych w miesięczniku BLIŻEJ PRZEDSZKOLA nr 12.2019 z materiałami 

na styczeń.   

 „Bliżejprzedszkolna pięciolinia. Utwory do tańca, śpiewania i zabawy na LUTY”. 

Płyta zawiera piosenki oraz utwory instrumentalne wykorzystane w scenariuszach 

zamieszczonych w miesięczniku BLIŻEJ PRZEDSZKOLA nr 1.2020 z materiałami 

na luty.   

 „Bliżejprzedszkolna pięciolinia. Utwory do tańca, śpiewania i zabawy na MARZEC”. 

Płyta zawiera piosenki oraz utwory instrumentalne wykorzystane w scenariuszach 

zamieszczonych w miesięczniku BLIŻEJ PRZEDSZKOLA nr 2.2020 z materiałami 

na marzec.   

 „Bliżejprzedszkolna pięciolinia. Utwory do tańca, śpiewania i zabawy na 

KWIECIEŃ”. Płyta zawiera piosenki oraz utwory instrumentalne wykorzystane w 

scenariuszach zamieszczonych w miesięczniku BLIŻEJ PRZEDSZKOLA nr 3.2020 z 

materiałami na kwiecień.   

 Mądre bajki do słuchania (płyta). Bajki psychoedukacyjne dla dzieci, zapisane  w 

formacie mp3. 

 Bliżejprzedszkolne Hity. Płyta zawiera największe przeboje, wybrane przez naszych 

Czytelników. Zawiera 16 utworów. Każda z piosenek zamieszczona została w wersji 

wokalnej i instrumentalnej.  
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 Pakiet Startowy dla Nauczyciela. Na płycie znajduje się 100 scenariuszy zajęć  z 

PRZEWODNIKA BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, które ukazały się na łamach 

miesięcznika w latach 2017/2018.  

3. Warunkiem otrzymania Prezentu jest złożenie zamówienia na prenumeratę w okresie 

trwania Promocji. Podczas składania zamówienia, należy wybrać prezent na stronie Promocji: 

https://blizejprzedszkola.pl/miesiecznik/wybierz-prezent-dla-siebie (poprzez kliknięcie w 

wybrany upominek). Wybór zostanie zapisany w Zamówieniu.   

  

4. Jeżeli Zamawiający prenumeratę w trakcie trwania Promocji nie wybierze prezentu, 

Prezent zostanie mu przyznany „losowo” z dostępnych upominków.   

  

5. Ilość Prezentów w Promocji jest ograniczona. Na stronie Promocji przy każdym Prezencie 

umieszczony jest licznik, który wskazuje, jak dużo pozostało jeszcze danego Prezentu. 

Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.   

  

6. Prezent przeznaczony jest dla nowych prenumeratorów miesięcznika BLIŻEJ 

PRZEDSZKOLA, którzy złożyli swoje pierwsze Zamówienie w okresie trwania Promocji 

oraz powracających, którym wygasło zamówienie min. 6 miesięcy temu (czyli na numerze 

12.2019).  

  

7. Prezent zostanie dołączony jednorazowo do pierwszego egzemplarza z zamówionej 

prenumeraty (lub zostanie wysłany w osobnej przesyłce).   

 

8. Dokładna zawartość prenumeraty, jak również wszelkie informacje dotyczące warunków 

zamówienia prenumeraty, znajdują się w regulaminie prenumeraty miesięcznika BLIŻEJ 

PRZEDSZKOLA dostępnym na stronie https://blizejprzedszkola.pl/zamow,prenumerate.   

  

9. Rezygnacja z prenumeraty z opcją „Płacę co miesiąc” możliwa jest najwcześniej po trzech 

numerach (patrz: Regulamin prenumeraty, punkt II. Opłaty za prenumeratę, sposób płatności, 

wysyłka. ust. 6 a).  

  

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.  
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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 

https://blizejprzedszkola.pl/miesiecznik/wybierzprezent-dla-siebie. W sprawach nieujętych w 

niniejszym Regulaminie, obowiązuje regulamin prenumeraty miesięcznika BLIŻEJ 

PRZEDSZKOLA, dostępny na stronie https://blizejprzedszkola.pl/zamow,prenumerate.   

 

 


