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Regulamin promocji „Rabat do 35% na wybrane premiery wydawnicze  

dla prenumeratorów BLIŻEJ 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. Prenumerator – prenumerator BLIŻEJ PRZEDSZKOLA posiadający aktywną  

i opłaconą prenumeratę. 

1.4. Promocja – opisana w niniejszym Regulaminie promocja pod nazwą „Rabat do 

35% na wybrane premiery wydawnicze dla prenumeratorów BLIŻEJ 

PRZEDSZKOLA” organizowana przez Organizatora, umożliwiająca 

Prenumeratorom BLIŻEJ PRZEDSZKOLA zakupienie wybranych premier 

wydawniczych z rabatem do 35% przez okres 3-5 dni od udostępnienia ich do 

sprzedaży w sklepie internetowym Organizatora www.blizejprzedszkola.pl/sklep.  

II. Zasady ogólne Promocji 

1. Regulamin określa zasady uzyskania rabatu do 35% na wybrane premiery wydawnicze 

w sklepie internetowym Organizatora dostępnym pod adresem 

www.blizejprzedszkola.pl. Rabat przeznaczony jest dla prenumeratorów BLIŻEJ 

PRZEDSZKOLA.  

 

2. Aby uzyskać rabat do 35% na wybrane premiery wydawnicze, należy:  

a) Być aktywnym Prenumeratorem BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, tj. posiadać aktualną  

i opłaconą prenumeratę (za opłaconą uznaje się prenumeratę, co do której płatność 
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wpłynęła na rachunek bankowy CEBP 24.12 Sp. z o.o. wskazany w pkt. II ppkt. 5b) 

Regulaminu Prenumeraty dostępnego pod adresem: 

https://blizejprzedszkola.pl/regulamin-prenumeraty). W przypadku prenumeraty  

z opcją „płacę co miesiąc” płatności powinny być dokonywane do 20 dnia każdego 

miesiąca poprzedzającego dany numer – zgodnie z w/w Regulaminem Prenumeraty. 

W przypadku braku płatności, status aktywnego prenumeratora będzie dostępny do 

ostatniego dnia miesiąca, za który była dokonana ostatnia wpłata (tj. w przypadku 

opłacenia numeru 9, status aktywnego prenumeratora obowiązuje do 30 września; w 

przypadku opłacenia numeru 10 – status aktywnego prenumeratora obowiązuje do 31 

października; i analogicznie w kolejnych miesiącach), 

b) Zalogować się na swoje konto na www.blizejprzedszkola.pl – konto powinno być 

założone na ten sam adres e-mail, który został podany podczas składania zamówienia 

na prenumeratę. System dokona automatycznej weryfikacji, czy Prenumerator posiada 

status aktywnego prenumeratora.  

c) Dokonać zakupu na nowość wydawniczą w sklepie internetowym Organizatora 

www.blizejprzedszkola.pl/sklep. Cena z rabatem zostanie wyświetlona automatycznie, 

pod warunkiem spełnienia warunków opisanych w punkcie a) oraz b) powyżej. 

 

3. Prenumerator ma możliwość zakupienia wybranych nowości wydawniczych z rabatem 

do 35% przez okres 3-5 dni od momentu ich udostępnienia do sprzedaży (jest to okres 

tożsamy z ceną otwarcia dla wszystkich pozostałych zamawiających). Dokładny czas 

trwania ceny dla prenumeratorów, jak i ceny otwarcia dla pozostałych zamawiających, 

umieszczony jest każdorazowo przy danej nowości. Wysokość rabatu dla 

prenumeratorów jest wyświetlana po zalogowaniu się na swoje konto prenumeratora. 

Rabat obowiązuje na wybrane premiery wydawnicze.  

 

4. Promocja nie łączy się z innymi kodami rabatowymi. W przypadku sporej ilości 

zamówień czas realizacji zamówienia może wydłużyć się maksymalnie do 7 dni 

roboczych (+ czas dostawy, zależny od wybranego przewoźnika).  
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III. Postanowienia końcowe 

1. Promocja obowiązuje od dnia 25 marca 2022 r.  

2. Prenumerator, biorąc udział w Promocji, akceptuje niniejszy Regulamin. 

3. 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. 

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. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji.  

6. 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 oraz regulamin 

prenumeraty BLIŻEJ PRZEDSZKOLA dostępny na stronie  

https://blizejprzedszkola.pl/regulamin-prenumeraty.  
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