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Regulamin promocji i konkursów organizowanych podczas transmisji na żywo  

„Spakuj z nami swoją torbę na dyżur wakacyjny i nowy rok (przed)szkolny” 

 

 

I. Postanowienia ogólne  

 

1. Transmisja na żywo pod tytułem „Spakuj z nami swoją torbę na dyżur wakacyjny i 

nowy rok (przed)szkolny” odbędzie się na stronie facebookowej Organizatora pod 

adresem www.facebook.com/blizejprzedszkola, kanale YouTube Organizatora: 

https://www.youtube.com/user/blizejprzedszkolapl oraz profilu na Instagramie: 

https://www.instagram.com/blizej_przedszkola/ w dniu 9.06.2022 r. o godzinie 

19:00 (dalej jako „Transmisja”). 

2. Organizatorem Transmisji oraz Promocji i Konkursu opisanych w niniejszym 

regulaminie jest 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 (dalej też „Organizator).  

II. Promocje w sklepie  

1. Do zamówień złożonych w dniu 9 czerwca 2022 r. w godzinach 19:00-24:00 w sklepie 

internetowym www.blizejprzedszkola.pl/sklep, Organizator dołączy torbę „Razem 

możemy więcej” w prezencie.  

2. Promocja ważna jest do północy lub do wcześniejszego wyczerpania zapasu toreb.  

3. Promocja obejmuje produkty fizyczne w sklepie Organizatora (torba nie zostanie 

wysłana, jeśli zamówienie będzie zawierać jedynie produkty elektroniczne).   

4. Dodatkowo, w dniu 9 czerwca 2022 r. w godzinach 19:00-24:00 trwa promocja 

cenowa na publikacje:  

a) Adaptajki (15 zł): https://blizejprzedszkola.pl/sklep/adaptacja/655-309-

adaptajki.html#/30-wersja-ksiazka_cd  

b) A u nas w przedszkolu... – e-book z piosenkami w streamingu (20 zł): 

https://blizejprzedszkola.pl/sklep/adaptacja/839-a-u-nas-w-przedszkolu-e-book-z-

piosenkami-w-streamingu.html   

c) Bo w przedszkolu jest jak w domu – dostęp online w serwisie Moja płytoteka (15 

zł): https://blizejprzedszkola.pl/sklep/albumy-muzyczne-online/427-bo-w-

przedszkolu-jest-jak-w-domu-dostep-on-line.html  

5. W przypadku sporej ilości zamówień czas realizacji zamówienia może wydłużyć się 

maksymalnie do 7 dni roboczych (+ czas dostawy, zależny od wybranego 

przewoźnika).  

III.  Konkursy  
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1. Organizator dla Uczestników transmisji będzie organizował Konkursy z Nagrodami. 

Szczegóły konkursów zostaną podane podczas transmisji.  

2. Warunkiem odbioru Nagrody jest złożenie zamówienia w sklepie internetowym 

Organizatora www.blizejprzedszkola.pl/sklep na produkty fizyczne oraz, po wygranej 

w Konkursie, napisanie prywatnej wiadomości w messengerze (do strony 

www.facebook.com/blizejprzedszkola) z imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu.  

3. Nagroda zostanie dołączona do przesyłki z zamówieniem. 

4. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia  

i nazwiska (nazwy użytkownika) jako zwycięzcy Nagrody w komentarzu pod 

Transmisją i/lub wyczytanie imienia i nazwiska podczas Transmisji.  

5. Nie ma możliwości wymiany Nagrody na inną. W przypadku otrzymania wraz z 

Nagrodą potwierdzenia otrzymania Nagrody, zwycięzca zobowiązany jest do 

podpisania i odesłania jednego egzemplarza potwierdzenia na adres Organizatora 

wskazany w pkt.I ppkt. 2 niniejszego Regulaminu na swój koszt bądź drogą mailową.  

6. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża 

dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby organizacji 

Konkursu danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, a w przypadku zwycięzcy 

także adresu do wysyłki Nagrody. Organizator oświadcza, że dane osobowe będą 

przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Więcej informacji na 

temat ochrony danych osobowych w CEBP 24.12 Sp. z o.o. dostępnych jest  

w dokumencie „Ochrona danych osobowych – obowiązek informacyjny”: 

www.blizejprzedszkola.pl/ochrona-danych.  

 

IV.  Reklamacje 

 

1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Organizatora na adres 

konkurs@blizejprzedszkola.pl.  

 

V. Postanowienia końcowe 

 

1. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za przebieg Konkursu. 

2. Konkursy nie są w żaden sposób sponsorowane, popierane ani przeprowadzane przez 

serwis Facebook ani z nim związane. 
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