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Regulamin promocji  

„Wyprzedaż na koniec roku” 

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 „Wyprzedaż 

na koniec roku” realizowana przez Organizatora, umożliwiająca każdemu 

Zamawiającemu, składającemu w dniach 1 grudnia 2022 r. – 15 stycznia 2023 r. 

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

zakupienie publikacji z rabatem oraz uzyskanie prezentu według harmonogramu 

opisanego w niniejszym Regulaminie.  

1.4. Zamawiający – osoba dokonująca zamówienia w sklepie internetowym 

Organizatora pod adresem www.blizejprzedszkola.pl/sklep.   

II. Zasady ogólne Promocji 

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

grudnia 2022 r. – 15 stycznia 2023 r. zakupów w sklepie internetowym Organizatora.  

2. Wyprzedaż będzie się odbywała według poniższych zasad i harmonogramu:  

a) Uciekające rabaty – wysokość rabatów będzie zmniejszać się wraz z upływem czasu:  
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• w dniach 1-11.12 rabaty będą wynosić od 75% do 20% (w zależności od danej 

publikacji)  

• w dniach 12-25.12 – rabaty od 70% do 15%  

• w dniach 26.12-8.01 – rabaty od 65% do 10% 

• w dniach 9.01-15.01 – rabaty od 60% do 5% 

Przykład:  

• Rabat dla książki „Kobieta, nauczycielka przedszkola. Pomiędzy tobą a mną”  

75% w dniach 1-11.12 

70% w dniach 12-25.12 

65% w dniach 26.12-8.01.2023 

60% w dniach 9-15.01.2023 

• Rabat dla publikacji „Kalendarz edukacyjny” 

20% w dniach 1-11.12 

15% w dniach 12-25.12 

10% w dniach 26.12-8.01.2023 

5% w dniach 9-15.01.2023 

b) Ponadto, w trakcie trwania wyprzedaży będą przyznawane dodatkowe prezenty do 

zamówień:  

• w dniach 1-11.12 – książka w prezencie (losowo wybrana) do każdego zamówienia – 

tylko do wyczerpania zapasów 

• w dniach 12-25.12 – zestaw 10 plakatów z miesięcznika do każdego zamówienia – do 

wyczerpania zapasów  

• w dniach 6-9.01.2023 – punkty w programie Skarbonka zdobyte za zakupy zrobione w 

tych dniach zostaną podwojone. Punkty zgromadzone w programie można wymieniać 

na rabaty przy kolejnych zakupach zgodnie z regulaminem programu dostępnym na 

stronie www.blizejprzedszkola.pl/rabaty  
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3. Promocja obejmuje tylko produkty fizycznie. Z Promocji wykluczone są również 

produkty wydawców zewnętrznych. Wysokość rabatu dla każdego produktu i jego 

cena po rabacie są wyświetlane każdorazowo przy danym produkcie.  

4. Wyprzedaż obowiązuje do 15 stycznia 2023 r. do godz. 23:59 lub do wcześniejszego 

wyczerpania zapasów. Prezenty fizyczne opisane w pkt. 2b) powyżej będą dołączane 

do przesyłek z zamówieniami zgodnie ze wskazanym harmonogramem lub do 

wcześniejszego wyczerpania zapasów.  

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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