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Regulamin promocji
„Mam i polecam”

I.

Definicje

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 „Mam i polecam”
organizowana przez Organizatora, umożliwiająca abonentom usług Organizatora: serwisu
streamingowego Moja płytoteka dostępnego pod adresem: https://blizejprzedszkola.pl/mojaplytoteka i/lub Platformy edukacyjnej stanowiącej bazę filmów edukacyjnych:
https://blizejprzedszkola.pl/platforma-edukacyjna, uzyskanie kolejnych miesięcy abonamentu
w prezencie poprzez polecenie zakupienia usług innym użytkownikom, na zasadach
opisanych w niniejszym regulaminie.
1.4. Abonent – osoba posiadająca aktywny abonament w serwisie Moja płytoteka i/lub w
Platformie edukacyjnej.
1.5. Zamawiający – osoba kupująca abonament do serwisu Moja płytoteka i/lub do
Platformy edukacyjnej z polecenia Abonenta.
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II.
1.

Zasady ogólne Promocji

Promocja przeznaczona jest dla aktywnych abonentów serwisu streamingowego Moja
płytoteka dostępnego pod adresem: https://blizejprzedszkola.pl/moja-plytoteka i/lub
Platformy edukacyjnej stanowiącej bazę filmów edukacyjnych:
https://blizejprzedszkola.pl/platforma-edukacyjna.

2.

Aby skorzystać z Promocji, Abonent powinien skutecznie zachęcić do zakupu
abonamentu w Mojej płytotece i/lub Platformie edukacyjnej. Zamawiający, który
dokonuje zakupu abonamentu z polecenia Abonenta, podczas składania zamówienia
powinien wpisać adres mailowy Abonenta w polu „Wpisz osobę polecającą”
(wpisywany adres mailowy musi być tożsamy z adresem mailowym, na który Abonent
ma założone konto na blizejprzedszkola.pl).

3.

Abonent, którego adres mailowy został podany jako osoby polecającej, otrzyma 1
miesiąc abonamentu w prezencie (do Mojej płytoteki lub Platformy edukacyjnej, w
zależności od złożonego zamówienia przez Zamawiającego) – automatycznie po
opłaceniu zamówienia przez Zamawiającego.

4.

Abonent otrzymuje w prezencie abonament na 1 miesiąc, niezależnie od tego, na jak
długi okres wykupuje abonament Zamawiający.

5.

Abonent może zachęcić do zakupu nielimitowaną ilość osób. Za każdego
Zamawiającego, który powołała się na adres mailowy Abonenta, zostanie Abonentowi
przyznany kolejny miesiąc abonamentu. Każdego Zamawiającego można zachęcić tylko
raz.

6.

Zamawiający może tylko raz być uczestnikiem Promocji.
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7.

Promocja obowiązuje pilotażowo w okresie od 26 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022
r. Organizator ma prawo zakończenia Promocji w dowolnym czasie jej trwania, jak
również przedłużenia okresu jej obowiązywania na dalszy oznaczony bądź
nieoznaczony czas. W przypadku wcześniejszego zakończenia Promocji, Abonenci
zostaną poinformowani o powyższym mailowo. Ewentualne wcześniejsze zakończenie
Promocji nie będzie miało wpływu na uzyskane okresy abonamentu w prezencie.

III.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu, organizacji Promocji, należy zgłaszać do
Organizatora na adres e-mail plytoteka@blizejprzedszkola.pl. Organizator
ustosunkuje się do reklamacji bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 14
dni.

IV.

Postanowienia końcowe

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

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. W przypadku
wprowadzenia zmian, Organizator prześle zaktualizowany regulamin Promocji na
adres e-mail podany Abonenta.

3. Organizator korzysta ze zwolnienia opisanego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT
(nagrody związane ze sprzedażą premiową towarów lub usług).
4. Regulamin dostępny jest na stronie https://blizejprzedszkola.pl/mam-i-polecam.
W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie, obowiązuje regulamin serwisu
streamingowego Moja płytoteka oraz regulamin Platformy edukacyjnej, dostępne na
stronie: https://blizejprzedszkola.pl/regulamin.
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