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Regulamin promocji „Idealny prezent na zakończenie przedszkola” 

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 „Idealny 

prezent na zakończenie przedszkola” organizowana przez Organizatora, 

umożliwiająca każdemu Zamawiającemu, składającemu w dniach 3 marca 2020 r. – 

30 czerwca 2020 r. zamówienie w sklepie internetowym Organizatora 

www.blizejprzedszkola.pl/sklep, zakupienie książek z serii „Jaś Pierwszoklasista” 

oraz otrzymanie dyplomów gratis na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.  

1.4. Zamawiający – osoba dokonująca zamówienia w sklepie internetowym 

Organizatora www.blizejprzedszkola.pl/sklep.  

II. Zasady ogólne Promocji 

1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Zamawiający, który dokona w dniach od 3 

marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. zakupów w sklepie internetowym Organizatora 

www.blizejprzedszkola.pl/sklep.  

2. W ramach Promocji, Zamawiający może zakupić min. 10 sztuk wybranej części 

książeczki z serii „Jaś Pierwszoklasista” w promocyjnej cenie 6 zł za sztukę. Cena 

obniży się automatycznie po dodaniu do koszyka min. 10 sztuk wybranej części: 
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a) Jaś Pierwszoklasista i Połykacz Liter: 

https://blizejprzedszkola.pl/sklep/gotowosc-szkolna/326-jas-pierwszoklasista-

i-polykacz-liter-nowe-wydanie.html 

b) Jaś Pierwszoklasista ratuje Połykacza Liter: 

https://blizejprzedszkola.pl/sklep/gotowosc-szkolna/66-jas-pierwszoklasista-

ratuje-polykacza-liter.html 

c) Wielka wyprawa Połykacza Liter: https://blizejprzedszkola.pl/sklep/gotowosc-

szkolna/328-wielka-wyprawa-polykacza-liter.html 

3. Dodatkowo, Zamawiający może otrzymać 25 sztuk dyplomów gratis. Aby otrzymać 

dyplomy gratis, do koszyka zakupowego należy dodać wybrany zestaw:  

a) min. 10 sztuk książki „Jaś Pierwszoklasista i Połykacz Liter” oraz 25 szt. 

dyplomów numer H1: 

https://blizejprzedszkola.pl/sklep/szukaj?controller=search&s=jd1 

b) min. 10 sztuk książki „Jaś Pierwszoklasista ratuje Połykacza Liter” oraz 25 szt. 

dyplomów numer W4: 

https://blizejprzedszkola.pl/sklep/szukaj?controller=search&s=jd4 

c) min. 10 sztuk książki „Wielka wyprawa Połykacza Liter” oraz 25 szt. 

dyplomów numer W3: 

https://blizejprzedszkola.pl/sklep/szukaj?controller=search&s=jd3 

4. Promocja naliczy się automatycznie, gdy w koszyku zakupowym znajdzie się min. 10 

szt. wybranej części książki oraz 25 szt. dyplomu (który numerem pasuje do danej 

książki). Wzory dyplomów są dopasowane do konkretnych części książki.   

5. Ilość dyplomów musi wynosić 25 szt. Mniej lub więcej sztuk dyplomów w koszyku 

naliczy się automatycznie według ceny regularnej.  

6. Na dokumencie sprzedażowym dyplomy zostaną wycenione po 1 groszu, czyli ich 

łączna cena będzie wynosić 25 groszy (25 sztuk dyplomów x 1 grosz), a wartość ta 

(25 groszy) zostanie odjęta z ceny książek.  
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7. Promocja obowiązuje do 30 czerwca 2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania 

zapasów.  

8. Promocja z zestawami dyplomów łączy się – można zamówić wiele zestawów 

objętych Promocją. Nie łączy się jednak z innymi kodami rabatowymi i innymi 

promocjami organizowanymi w sklepie. 

III. Postanowienia końcowe  

1. Uczestnik, biorąc udział w Promocji, akceptuje niniejszy Regulamin. 

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

rabaty@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 Zamawiającego podczas składania Zamówienia. 

4. Regulamin dostępny jest na stronie www.blizejprzedszkola.pl/dyplomygratis. 

5. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie, obowiązuje regulamin sklepu 

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