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Regulamin Programu „Skarbonka” 

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. Program – opisany w niniejszym Regulaminie program „Skarbonka” realizowany 

przez Organizatora, umożliwiający każdemu Użytkownikowi, składającemu 

zamówienie w sklepie internetowym Organizatora www.blizejprzedszkola.pl/sklep, 

otrzymanie punktów, które można wymienić na kody zniżkowe na kolejne zakupy, na 

zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.  

1.4. Użytkownik – zarejestrowany i zalogowany użytkownik, dokonujący zamówienia 

w sklepie internetowym Organizatora pod adresem www.blizejprzedszkola.pl/sklep.   

II. Zasady ogólne Programu  

1. Program polega na gromadzeniu punktów za każde dokonane zakupy w sklepie 

internetowym Organizatora pod adresem: https://blizejprzedszkola.pl/sklep. 

2. Program dostępny jest wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników 

www.blizejprzedszkola.pl. Warunkiem niezbędnym do uzyskania punktów podczas 

zakupów jest zalogowanie się na swoje konto użytkownika.  

3. Program jest widoczny po zalogowaniu się na swoje konto Użytkownika na stronie 

blizejprzedszkola.pl, w Panelu klienta, w zakładce Moje Zakupy Skarbonka. 

4. Punkty za zakupy naliczane są w stosunku: 1 pkt za każde wydane 10 zł.  

a) Punkty nie naliczają się za poniesione koszty wysyłki.  

b) W przypadku wydania kwoty pomiędzy okrągłymi kwotami (np. między 20 a 

30 zł), ilość przyznawanych punktów zaokrąglana jest w dół (np. w przypadku 

wydania 26 zł, zostaną przyznane 2 punkty).  

c) W przypadku zakupu produktu objętego promocją, punkty naliczane są od 

ceny faktycznie uiszczonej przez Użytkownika (np. w przypadku gdy 

regularna cena produktu wynosi 20 zł, lecz zakup zostanie przez Użytkownika 

dokonany w trakcie trwania promocji, gdzie cena produktu obniżona zostanie 

do 18 zł, zostanie przyznany 1 pkt).  

5. Punkty można wymieniać na nagrody w postaci kodów zniżkowych w przeliczeniu 1 

pkt = 0,50 zł, z zastrzeżeniem pkt. 13 i 14 poniżej.  

 

Przykład. Użytkownik dokonuje zamówienia na publikacje o wartości 100 zł. 

Otrzymuje za ten zakup 10 pkt, które może wymienić na kupon zniżkowy o wartości 5 
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zł. Kupon generowany jest w Panelu klienta na stronie blizejprzedszkola.pl i może być 

wykorzystany podczas kolejnych zakupów w sklepie.  

6. Punkty przyznawane są po sfinalizowaniu (tj. zamówieniu i opłaceniu) każdego 

zamówienia i będą widoczne po zalogowaniu się w Panelu klienta na stronie 

blizejprzedszkola.pl w zakładce Moje zakupy.  

a) Warunkiem naliczenia punktów jest zalogowanie się przed finalizacją zamówienia 

na konto Użytkownika. W przypadku złożenia zamówienia bez logowania, nie 

będzie możliwe późniejsze, następcze przyznanie punktów.  

b) W przypadku nieodebrania przez Użytkownika wysłanej przesyłki zgodnie ze 

złożonym zamówieniem, rezygnacji z zamówienia lub jego zwrotu, punkty 

przyznane w wyniku w/w transakcji są anulowane. Ewentualne nagrody 

zamówione w wyniku zgromadzenia w/w punktów zostają wówczas wstrzymane. 

7. Punkty mogą być wymieniane na kody zniżkowe o danej wartości, zgodnie z 

przelicznikiem wskazanym w pkt. 5 powyżej, które to kody Użytkownik sam może 

wygenerować w dowolnym momencie w czasie trwania Programu i w ciągu 30 dni po 

jego zakończeniu, po zalogowaniu się do swojego Panelu klienta.  

a) Wygenerowany kod zniżkowy można wykorzystać w ciągu kolejnych 5 dni 

kalendarzowych podczas zakupów w sklepie internetowym Organizatora pod 

adresem: https://blizejprzedszkola.pl/sklep.  

b) Przed złożeniem zamówienia, należy zalogować się na konto użytkownika, 

następnie zrobić zakupy. W koszyku zakupowym w polu „Masz kod 

promocyjny?” należy wpisać wygenerowany wcześniej kod, wówczas zamówienie 

zostanie obniżone o wartość kodu zniżkowego.  

c) Zniżka nie obejmuje kosztów wysyłki.  

d) W przypadku częściowego wykorzystania kodu zniżkowego, w Panelu klienta 

oraz na maila zostanie wygenerowany kolejny kod na niewykorzystaną kwotę. 

Jego czas na wykorzystanie nie zostanie przedłużony, będzie tak długo ważny jak 

poprzedni kod.  

e) Kod zniżkowy nieużyty w ciągu 5 dni od jego wygenerowania przepada. 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż nie przysługuje mu z 

tego tytułu żadna rekompensata zarówno pieniężna jak i niepieniężna od 

Organizatora. 

8. Punkty zgromadzone w ramach Programu mogą zostać wymienione wyłącznie na 

kupon zniżkowy do wykorzystania na produkty z oferty sklepu Organizatora pod 

adresem: https://blizejprzedszkola.pl/sklep. Przyznane punkty nie podlegają wymianie 

na środki pieniężne w całości lub w części. 

9. Każdy kod zniżkowy można wykorzystać jeden raz i przydzielony jest do jednego 

konta Użytkownika logującego na stronie blizejprzedszkola.pl. 
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10. Nie ma możliwości przekazywania punktów innemu Użytkownikowi uczestniczącemu 

w Programie. 

11. Organizator ma prawo zakończenia Programu w dowolnym czasie jego trwania. W 

przypadku wcześniejszego zakończenia Programu Użytkownicy zostaną 

poinformowani o powyższym mailowo. 

12. Po zakończeniu Programu, Użytkownicy mają możliwość wymiany zgromadzonych w 

czasie trwania Programu a niewykorzystanych dotychczas punktów na kody zniżkowe 

w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Programu. W tym też okresie Użytkownicy mogą 

z wygenerowanych kodów zniżkowych skorzystać przy dokonywaniu zakupów w 

sklepie Organizatora pod adresem: www.blizejprzedszkola.pl/sklep.  

13. Przelicznik punktów (1 pkt = 0,50 zł) może ulec zmianie w zależności od trwających 

promocji.  

14. Program nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.  

15. Program dotyczy jedynie zakupów w sklepie Organizatora 

www.blizejprzedszkola.pl/sklep i nie obejmuje innych produktów i usług Organizatora 

(np. prenumerata, szkolenia). 

III. Postanowienia końcowe 

1. Użytkownik, biorąc udział w Programie, akceptuje niniejszy Regulamin. 

2. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Organizatora na adres e-mail 

sklep@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 Użytkownika podczas składania zamówienia. 

4. Regulamin dostępny jest na stronie www.blizejprzedszkola.pl/rabaty. W sprawach 

nieujętych w niniejszym Regulaminie, obowiązuje regulamin sklepu internetowego 

dostępny na stronie https://blizejprzedszkola.pl/regulamin-sklepu.  
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