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Regulamin promocji organizowanych podczas transmisji na żywo 16.09.2021 r.  

„Sensoryczne Vademecum”   

 

I. Postanowienia ogólne  

 

1. Transmisja na żywo (dalej też „Transmisja”) odbędzie się na stronie facebookowej 

Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/blizejprzedszkola/  

w dniu 16 września 2021 r. o godzinie 18:00.  

2. Organizatorem Transmisji oraz Promocji 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. Z okazji Transmisji organizowane są następujące Promocje w sklepie Organizatora 

www.blizejprzedszkola.pl/sklep:   

a) Premiera publikacji „Zabawy sensoryczne na każdy dzień. Jesień” w cenie 

otwarcia 19,50 zł (35% rabatu): https://blizejprzedszkola.pl/sklep/propozycje-

zajec-i-zabaw/681-352-zabawy-sensoryczne-na-kazdy-dzien-jesien.html#/31-

wersja-ksiazka_dostep_online_do_plyt_z_ksiazki  

b) Przy zamówieniu za min. 69 zł zamówienie zostanie dostarczone bez naliczania 

kosztów za dostawę 

c) 20% rabatu na publikacje i płyty wydawnictwa Bliżej przedszkola (z wyłączeniem 

nowości, płytoteki, miesięczników oraz dostawców zewnętrznych) 

2. Promocje obowiązują w dniu 16 września 2021 r. w godzinach 18:00-23:59.  

3. Cena otwarcia premierowej publikacji „Zabawy sensoryczne na każdy dzień. Jesień” 

będzie wyświetlana automatycznie.  

4. Do kwoty za zamówione produkty nie zostaną doliczone koszty wysyłki (w 

formularzu zamówienia będą one wyzerowane), jeśli wartość produktów w koszyku 

przekroczy 69 zł.  

5. Cena produktu z rabatem 20% będzie wyświetlona automatycznie przy produkcie 

objętym Promocją. Z Promocji wykluczone są:  

a) nowości:  

- Koszałki-opałki Pana Miłosza. Jesień 

- Sposoby na nudę. Jesień  

- Tuptaj po angielsku 

- Wielkie poruszenie na małej scenie 

b) produkt „Zestaw do czytania globalnego dla małych dzieci” 

c) miesięcznik Bliżej przedszkola w wersji standard, PLUS, pakiet pomocy 

dydaktycznych 

d) abonament do serwisu Moja płytoteka i albumy, dostępy w wersji streamingowej 
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e) produkty wydawców zewnętrznych.  

6. Promocje obowiązują do 16 września 2021 r. do godz. 23:59 lub do wcześniejszego 

wyczerpania zapasów. Promocje nie łączą się z innymi promocjami w sklepie i 

kodami rabatowymi.  

III.  Promocja w serwisie „Moja płytoteka”  

 

1. Z okazji Transmisji będzie aktywny kod bpwitamy, który będzie umożliwiał 

uzyskanie dostępu na 31 dni do albumu „Witamy w przedszkolu” w serwisie 

streamingowym Organizatora „Moja Płytoteka”: www.blizejprzedszkola.pl/moja-

plytoteka.  

2. Z kodu będzie można skorzystać w dniu 16 września 2021 r. w godzinach 18:00-

23:59. Po tej godzinie kod przestanie być aktywny i nie będzie można go użyć.  

3. Po użyciu kodu, odblokuje on dostęp do albumu „Witamy w przedszkolu” na 31 dni.  

4. Aby skorzystać z kodu, należy:  

a) Wejść na stronę serwisu streamingowego „Moja płytoteka”: 

www.blizejprzedszkola.pl/moja-plytoteka,   

b) Zalogować się na swoje konto blizejprzedszkola.pl (oraz zarejestrować się uprzednio, 

w przypadku braku posiadania konta; założenie konta jest bezpłatne),  

c) W polu „Dodaj kod” wkleić kod bpwitamy (pisane razem, z małych liter). Dostęp do 

albumu „Witamy w przedszkolu” odblokuje się automatycznie.  

5. Serwis „Moja płytoteka” jest serwisem streamingowym, polegającym na dostępie 

online do utworów za pomocą połączenia z Internetem (nie ma możliwości pobrania 

utworu z serwisu). Szczegółowe informacje zostały zawarte w regulaminie 

dostępnym na stronie.  

 

IV.  Inne promocje  

 

1. Z okazji Transmisji obowiązują również inne Promocje:  

 

a) 50 zł zniżki na szkolenie online „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w 

przedszkolu”. https://blizejprzedszkola.pl/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna-

w-przedszkolu,6,390.html. Cena wyświetlana jest automatycznie, z Promocji 

można skorzystać w dniu 16 września 2021 r. w godzinach 18:00-23:59.  

 

b) Pakiet materiałów „Sensoryczne Vademecum” w cenie promocyjnej 11,07 zł 

(później 23,37 zł) – pakiet w wersji do pobrania, do zakupu za pomocą kodu 

SMS. Cena obowiązuje w dniu 16 września 2021 r. w godzinach 18:00-23:59: 

https://blizejprzedszkola.pl/materialy-dodatkowe-live-sensoryczne-

vademecum,3,10253.html  

 

V.  Warunki udziału w konkursie organizowanym podczas Transmisji (dalej też 

„Konkurs”) 
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1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba oglądająca Transmisję.  

2. Szczegółowe warunki Konkursu, tj. zadanie konkursowe, które należy wykonać, aby 

wziąć udział w Konkursie, zostanie podane podczas transmisji na żywo.  

3. Nagrodami w Konkursie są publikacje, które zostaną przedstawione podczas 

Transmisji.    

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. Warunkiem koniecznym do otrzymania nagrody jest przesłanie przez zwycięzcę po 

ogłoszeniu wyników wiadomości na adres mailowy: konkurs@blizejprzedszkola.pl  

z adresem do wysyłki nagrody w terminie 7 dni od opublikowania danych zwycięzcy. 

Nieprzekazanie adresu do wysyłki w wyżej wymienionym terminie jest równoznaczne 

z zrzeczeniem się nagrody. 

6. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom pocztą lub kurierem (decyduje Organizator) – 

koszt wysyłki ponosi Organizator. 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 na swój koszt. Organizator nie realizuje przesyłek zagranicznych. 

7. 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.  

 

VI.  Reklamacje 

 

1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Organizatora na adres 

konkurs@blizejprzedszkola.pl.  

 

VII. 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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