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Regulamin promocji „LATO 2020” 

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 „LATO 

2020” organizowana przez Organizatora, umożliwiająca każdemu Zamawiającemu, 

składającemu w dniach 1 czerwca 2020 r. – 31 sierpnia 2020 r. zamówienie  

w sklepie internetowym Organizatora www.blizejprzedszkola.pl/sklep, otrzymanie 

rabatu w wysokości 10% poprzez wpisanie w formularzu zamówienia w okienko 

Masz kod promocyjny? hasła LATO2020 (z dużych liter, bez spacji).  

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 1 

czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. do godziny 23:59 zakupów w sklepie 

internetowym Organizatora www.blizejprzedszkola.pl/sklep.  

2. Warunkiem otrzymania rabatu w wysokości 10% podczas składania zamówienia jest 

wpisanie w formularzu zamówienia w okienko Masz kod promocyjny? hasła 

LATO2020 (z dużych liter, bez spacji). Rabat zostanie naliczony automatycznie po 

kliknięciu w przycisk Dodaj.  

3. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia 2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania 

zapasów.  
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4. Kupon rabatowy nie łączy się z innymi kodami rabatowymi i promocjami oraz nie 

obowiązuje na nowości wydawnictwa (produkty oznaczone metką „Nowy”).  

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/rabaty. W sprawach 

nieujętych w niniejszym Regulaminie, obowiązuje regulamin sklepu internetowego 

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