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Regulamin projektu „Przyjaciel (nie)Potrzebnej Książki” 

 

I. Zasady ogólne. 

 

1. Regulamin projektu „Przyjaciel (nie)Potrzebnej Książki” zatwierdzony  

i obowiązujący w CEBP 24.12 Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Kraków, ul. 

Kwiatowa 3, 30-437 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia  

w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod nr. 0000487975, NIP: 6793096735, 

REGON: 122994233, zwanej w niniejszym regulaminie także: „Organizatorem”. 

 

2. „Przyjaciel (nie)Potrzebnej Książki” to projekt czytelniczy dla dyrektorów, 

nauczycieli i rodziców mający na celu zachęcenie dorosłych do dzielenia się 

przeczytanymi, niepotrzebnymi już książkami.  

 

3. Projekt nie ma przewidzianych ram czasowych. Uczestnicy mogą w każdym 

momencie dołączyć do projektu.  

 

4. Aby wziąć udział w projekcie, należy przesłać do Organizatora 

przeczytaną/niepotrzebną książkę/książki. Adres do wysyłki książek: 

Redakcja BLIŻEJ PRZEDSZKOLA 

Anna Kołodziej 

ul. Kwiatowa 3 

30-437 Kraków 

Z dopiskiem: Przyjaciel (Nie)Potrzebnej Książki 

 

5. Książki mogą nosić ślady używania, ale nie mogą być zniszczone. 

 

6. Uczestnik przesyłając książkę/książki, zgadza się na ich nieodpłatne przekazanie  

i wykorzystanie przez Organizatora tj. przekazanie uzyskanych w ten sposób książek 
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osobom ze środowiska wychowania przedszkolnego podczas konferencji, szkoleń 

organizowanych przez Organizatora czy udostępnienie w siedzibie Organizatora  

podczas dni otwartych.  

 

7. Organizator umożliwia Uczestnikowi otrzymanie Certyfikatu potwierdzającego 

przekazanie książek na rzecz projektu. Certyfikat jest przesyłany na adres mailowy 

Uczestnika do samodzielnego uzupełnienia i wydrukowania, po otrzymaniu przesyłki 

z książkami. Aby otrzymać Certyfikat, należy do przesyłki z książką/książkami 

dołączyć pismo stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

 

8. Uczestnik nie musi wypełniać zgłoszenia udziału w projekcie. Jedyną formalnością 

jest dołączenie do przesyłki z książką/książkami pisma stanowiącego Załącznik nr 1 

do niniejszego Regulaminu, w przypadku chęci otrzymania Certyfikatu 

potwierdzającego udział w projekcie.  

 

II. Opłaty. 

 

1. Udział w projekcie nie wiąże się z koniecznością wnoszenia jakichkolwiek opłat 

rejestracyjnych.  

 

2. Uczestnik ponosi koszty wysyłki książki/książek na adres siedziby Organizatora. 

Istnieje możliwość dostarczenia książek osobiście do siedziby Organizatora – po 

wcześniejszym uzgodnieniu terminu z koordynatorem projektu.  

 

III. Postanowienia końcowe: 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2019 r. i jest ważny do 

odwołania. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

2. Regulamin dostępny jest na stronie www.blizejprzedszkola.pl/przyjaciel-

niepotrzebnej-ksiazki  

http://www.blizejprzedszkola.pl/przyjaciel-niepotrzebnej-ksiazki
http://www.blizejprzedszkola.pl/przyjaciel-niepotrzebnej-ksiazki
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Załącznik nr 1 do Regulaminu projektu „Przyjaciel (nie)Potrzebnej Książki” 

 

 

Proszę o przesłanie Certyfikatu potwierdzającego udział w projekcie „Przyjaciel 

(nie)Potrzebnej Książki” na adres e-mail: …………………………………………………… 

(proszę wpisać adres e-mail)  

 

 

Administratorem danych osobowych jest CEBP 24.12 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 30-

437 Kraków, ul. Kwiatowa 3. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych 

znajduje się na stronie www.blizejprzedszkola.pl/ochrona-danych. 

 

 

Certyfikat zostanie przesłany na podany adres e-mail do samodzielnego uzupełnienia  

i wydrukowania po otrzymaniu przesyłki z książkami.  

 

 

http://www.blizejprzedszkola.pl/ochrona-danych

