
  
magazyn o wychowaniu i edukacji dzieci 

CEBP 24.12 Sp. z o.o.  30-437 Kraków,  ul. Kwiatowa 3,  tel. 12 631 04 10,  NIP: 6793096735  KRS nr 0000487975 

www.blizejprzedszkola.pl,  e-mail: cebp2412@cebp2412.pl  

Regulamin promocji  

„WIELKIE ROZDANIE,  

czyli jeszcze bardziej wiosennie sprzątamy bliżejprzedszkolny magazyn!”  

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 „WIELKIE 

ROZDANIE, czyli jeszcze bardziej wiosennie sprzątamy bliżejprzedszkolny 

magazyn!” organizowana przez Organizatora, stanowiąca zestaw promocji opisanych 

w niniejszym regulaminie, proponowanych z okazji spotkania transmitowanego na 

żywo 30 marca 2023 r. o godz. 19:00 na stronie Facebook Organizatora 

www.facebook.com/blizejprzedszkola, kanale YouTube 

https://www.youtube.com/blizejprzedszkolapl oraz Instagramie 

https://www.instagram.com/blizej_przedszkola/.  

1.4. Zamawiający – osoba dokonująca zamówienia w sklepie internetowym 

Organizatora www.blizejprzedszkola.pl/sklep.  

II. Zasady ogólne Promocji 

1. Nowość w cenie otwarcia: „Porusz dłonie, porusz ciało”: 

https://blizejprzedszkola.pl/sklep/piosenki-i-zabawy-muzyczne/1038-650-porusz-

dlonie-porusz-cialo.html#/30-wersja-ksiazka_cd  
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a) Rabat dla prenumeratorów 35% (podczas składania zamówienia należy zalogować się 

na swoje konto, by zobaczyć niższą cenę) – po rabacie 32,50 zł 

b) Rabat dla pozostałych 25% – po rabacie 37,50 zł 

Cena otwarcia obowiązuje do 3 kwietnia 2023 r. do godz. 23:59. 

2. Publikacje w promocyjnych cenach za 10-15-20-25 zł. Promocją objęte są wybrane 

publikacje wskazane na stronie: https://blizejprzedszkola.pl/sklep/10-ksiazki-plyty-

pomoce-do-zajec. Promocja trwa do 3 kwietnia 2023 r. do godz. 23:59 lub 

wcześniejszego wyczerpania zapasów.   

3. Darmowa dostawa zamówień o wartości min. 79 zł. Przy dodaniu do koszyka w 

sklepie www.blizejprzedszkola.pl/sklep produktów o wartości min. 79 zł koszty 

wysyłki zostaną wyzerowane. Promocja obowiązuje do 3 kwietnia 2023 r. do godz. 

23:59.   

4. Do każdego zamówienia w czasie trwania promocji można dołożyć po 1 egzemplarzu 

publikacji za 1 grosz znajdujących się w kategorii Wielkie rozdanie: 

https://bit.ly/3JXLJjz   

a) Zeszyt ćwiczeń do Kalendarza edukacyjnego 

b) Dlaczego chore dziecko powinno zostać w domu? (książeczka) 

c) Sing, tanz und hab Spaß! 

d) Polly and Holly. Hello Everyone 

e) Polly and Holly. A Funny Family 

f) Polly and Holly. A New Colourful Friend 

oraz zestaw 25 egz. publikacji „Wakacyjna przygoda Martynki i Ripsi” za 25 zł (czyli 1 zł za 

szt.).  

Ilość publikacji jest ograniczona. Każdy Zamawiający może zakupić tylko po 1 egzemplarzu 

w/w publikacji. Promocja trwa do 3 kwietnia 2023 r. do godz. 23:59 lub do wcześniejszego 

wyczerpania zapasów.  
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5. Wszyscy, którzy zrobią zakupy w czasie trwania Wielkiego rozdania, czyli od 30 

marca 2023 r. od godz. 19:00 do 3 kwietnia 2023 r. do godz. 23:59, otrzymają bon o 

wartości 50 zł – do wykorzystania w dniach 29.04-7.05, obowiązujący przy zakupach 

za min. 100 zł. Kod zostanie wysłany na maila 24 kwietnia.  

 

6. W czasie trwania spotkania będzie odbywać się sprzedaż na żywo pakietów publikacji 

w promocyjnych cenach (zawartość przedstawiona na filmach podczas spotkania) oraz 

MYSTERY BOX-ów z mega-niespodziankami (Uczestnik nie wie, w którym boxie są 

dane publikacje).  

Pakiety i boxy zostaną wysłane do Uczestników, którzy dodzwonili się podczas 

spotkania, po odnotowaniu wpłaty (po wcześniejszym kontakcie w prywatnej 

wiadomości). Uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia zgodnie z regulaminem 

sklepu.  

7. Nagrody z konkursów organizowanych podczas spotkania będą wysyłane do 

zwycięzców w prywatnej wiadomości na stronie Facebook Organizatora.  

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 https://blizejprzedszkola.pl/rabaty.   

mailto:rabaty@blizejprzedszkola.pl
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5. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie, obowiązuje regulamin sklepu 

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

https://blizejprzedszkola.pl/regulamin-sklepu

