magazyn o wychowaniu i edukacji dzieci

Regulamin promocji
„Bądź jeszcze Bliżej”
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 „Bądź
jeszcze Bliżej”.
1.4. Zamawiający – Osoba fizyczna lub podmiot wskazany przy Zamówieniu jako
odbiorca Zamówienia.
II. Zasady ogólne Promocji – PRENUMERATA
1.

Promocja obowiązuje od 18 maja 2022 r.

2.

Promocja skierowana jest do obecnych, jak i nowych prenumeratorów.

3.

Aby skorzystać z Promocji:
a) Jeśli nie jesteś prenumeratorem, zamów dowolną prenumeratę (standard, plus lub
pakietu pomocy dydaktycznych) poprzez formularz na stronie
https://blizejprzedszkola.pl/zamow i dokonaj wpłaty o wartości trzech kolejnych
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numerów z posiadanej prenumeraty (w przypadku prenumeraty abonamentowej);
lub więcej, jeśli wybrałeś płatność z góry za cały okres prenumeraty.
b) Jeśli już jesteś prenumeratorem, dokonaj wpłaty o wartości trzech kolejnych
numerów z posiadanej prenumeraty; lub więcej, jeśli wybrałeś płatność z góry za
cały okres prenumeraty.
4.

Płatności można dokonać on-line przez PANEL KLIENTA (należy zalogować się na
swoim koncie www.blizejprzedszkola.pl – konto powinno być założone na ten sam
adres e-mail, który został podany podczas składania zamówienia na prenumeratę;
następnie w prawym górnym rogu strony kliknąć na ikonkę logowania i otworzyć:
PANEL KLIENTA).

5.

W ramach Promocji, Zamawiający otrzymuje:
a) trzymiesięczny dostęp do serwisu streamingowego „Moja płytoteka” dostępnego
pod adresem: https://blizejprzedszkola.pl/moja-plytoteka,
b) trzymiesięczny dostęp do Platformy edukacyjnej dostępnej pod adresem:
https://blizejprzedszkola.pl/platforma-edukacyjna
c) 50 dodatkowych „pobrań” pomocy dydaktycznych i scenariuszy zajęć ze strony
www.blizejprzedszkola.pl.

6.

Po zaksięgowaniu wpłaty za prenumeratę, automatycznie na koncie Zamawiającego na
www.blizejprzedszkola.pl zostanie odblokowany na trzy miesiące dostęp do serwisu
streamingowego „Moja płytoteka” oraz Platformy edukacyjnej. Aby skorzystać z
prezentu, należy:
a) posiadać konto na www.blizejprzedszkola.pl – konto powinno być założone na ten
sam adres e-mail, który został podany w zamówieniu na prenumeratę,
b) zalogować się na swoje konto i wejść na stronę serwisu „Moja płytoteka” oraz
Platformy edukacyjnej.

7.

Zamawiającym korzystającym z Promocji, którzy posiadają wykupiony abonament w
serwisie streamingowym „Moja płytoteka” i/lub Platformy edukacyjnej, okres obecnego
abonamentu zostanie wydłużony o 3 miesiące.
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8.

Zamawiający, biorąc udział w Promocji, akceptuje również regulamin serwisu
streamingowego „Moja płytoteka”, dostępny pod adresem:
https://blizejprzedszkola.pl/regulamin-plytoteka oraz Platformy edukacyjnej, dostępny
pod adresem: https://blizejprzedszkola.pl/regulamin-platforma.

9.

Dodatkowo, Zamawiający, którzy posiadają opłacone wydanie 7-8.2022, mają
możliwość zakupienia szkolenia on-line „Wkręć się w kropki, czyli zabawy plastyczne
na okrągło” w promocyjnej cenie – 29 zł zamiast 169 zł. Promocyjna cena obowiązuje
do 31 sierpnia 2022 r. Aby skorzystać z promocyjnej ceny, należy:
a) Posiadać opłacone wydanie 7-8.2022 w prenumeracie;
b) Zalogować się na swoje konto na stronie blizejprzedszkola.pl (konto powinno być
założone na ten sam adres e-mail, który został podany podczas składania
zamówienia na prenumeratę);
c) Dokonać zakupu szkolenia na stronie: https://blizejprzedszkola.pl/wkrec-sie-wkropki-czyli-zabawy-plastyczne-na-okraglo,6,460.html poprzez przycisk „Wykup
dostęp – jako prenumerator”. Niższa cena zostanie wyświetlona po prawidłowej
weryfikacji przez system.
III. Zasady ogólne Promocji – SKLEP

1. Wyprzedaż w sklepie internetowym Organizatora trwa od 19 maja 2022 r.
2. Promocją objęte są wybrane publikacje i archiwalne wydania miesięcznika BLIŻEJ
PRZEDSZKOLA. Rabaty mogą się różnić – każdy produkt posiada „metkę”
informującą o wysokości udzielonego rabatu. Cena produktu po rabacie jest wskazana
przy każdej publikacji objętej Promocją. Aby skorzystać z Promocji, wystarczy dodać
do koszyka publikację/publikacje objęte Promocją i złożyć zamówienie.
3. Promocja obowiązuje do jej zakończenia zgodnie z pkt. V ppkt. 1 Regulaminu lub do
wcześniejszego wyczerpania zapasów.
4. Promocja nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.
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5. W przypadku sporej ilości zamówień czas realizacji zamówienia może wydłużyć się
maksymalnie do 7 dni roboczych (+ czas dostawy, zależny od wybranego
przewoźnika).
IV. Zasady ogólne Promocji – AKADEMIA EDUKACJI
1. Akcja 1+1 obowiązuje od 18 maja 2022 r.
2. Promocja obejmuje szkolenia online Organizatora, dostępne pod adresem:
https://blizejprzedszkola.pl/szkolenia/katalog?typ=6#wyniki. W ramach Promocji przy
zamówieniu jednego szkolenia online spośród dostępnych na stronie, drugie dowolnie
wybrane (w tej samej cenie lub tańsze) Zamawiający otrzyma gratis.
3. Warunki skorzystania z Promocji:
a) Podczas składania zamówienia na szkolenie online w polu komentarz należy
wpisać: Akcja 1+1 oraz tytuł drugiego szkolenia, które Zamawiający wybiera jako
gratis (w tej samej cenie lub tańsze).
b) Dostęp do drugiego szkolenia zostanie udzielony po opłaceniu pierwszego
zamówienia (w dniu roboczym, w godzinach pracy).
4. Z Promocji wykluczone jest szkolenie „Wkręć się w kropki, czyli zabawy plastyczne
na okrągło”.
V. Postanowienia końcowe
1. Uczestnik, biorąc udział w Promocji, akceptuje niniejszy Regulamin.
2. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia 2022 r. Organizator ma prawo zakończenia
Promocji w dowolnym momencie jej trwania, jak również przedłużenia okresu jej
obowiązywania na dalszy oznaczony bądź nieoznaczony czas. W przypadku
wcześniejszego zakończenia Promocji, subskrybenci newslettera Organizatora zostaną
poinformowani o powyższym mailowo.
3. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Organizatora na adres e-mail
prenumerata@blizejprzedszkola.pl, sklep@blizejprzedszkola.pl lub
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szkolenia@blizejprzedszkola.pl (w zależności od przedmiotu reklamacji). Organizator
ustosunkuje się do reklamacji bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 14
dni.
4. 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.
5. Regulamin dostępny jest na stronie https://blizejprzedszkola.pl/badz-blizej.
W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie, obowiązuje regulamin
prenumeraty miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, regulamin sklepu internetowego
Wydawnictwa BLIŻEJ PRZEDSZKOLA dostępne pod adresem:
https://blizejprzedszkola.pl/regulamin oraz regulamin szkoleń online dostępny
każdorazowo przy zamówieniu szkolenia.
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