
Regulamin oferty " BEZPŁATNY PAKIET STARTOWY 2019" 
 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Oferta "Bezpłatny pakiet startowy 2019" skierowana jest do katechetów i dotyczy 

kompletów podręczników do nauki religii Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni  

w Sandomierzu dla: 

3,4-latków, 5-latków, 6-latków,  

klas I, II, III, IV, V, VI, VII i VIII szkoły podstawowej,  

klasy III gimnazjum (klasa I liceum 4-letniego i technikum 5-letniego),  

klas I liceum i technikum, II liceum i technikum oraz klasy III liceum i IV technikum, 

a także bezpłatnego udostępniania przez Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnię  

w Sandomierzu zarejestrowanym użytkownikom (katechetom) serwisu internetowego 

Centrum Edukacji Katechetycznej www.katechizmy.com.pl elektronicznych 

materiałów dydaktycznych 

 

2. Pakiet startowy zawiera: 

 podręcznik ucznia w wersji drukowanej, 

 zeszyt ćwiczeń w wersji drukowanej, 

 materiały elektroniczne udostępnione na portalu www.katechizmy.com.pl: poradnik 

metodyczny i przewodnik programowo-dydaktyczny 

 

3. Oferta "Bezpłatny Pakiet Startowy 2019" trwa od 15 marca do 15 września 2019. 

 

4. Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 

zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie "Bezpłatny Pakiet Startowy 2019"  

i wcześniejszego odwołania akcji promocyjnej bez podania przyczyny, o czym 

poinformuje na stronach www.wds.pl oraz www.katechizmy.com.pl 

 

II. Rejestracja Katechety 

 

1. Rejestracji należy dokonać poprzez zalogowanie się na stronie 

www.katechizmy.com.pl. Nowi Użytkownicy portalu muszą w tym celu założyć 

swoje konto. 

 

2. Po zalogowaniu Katecheta będzie mógł pobrać odpowiedni formularz zamówienia. 

 

III. Zamówienia 

 

1. Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu przyjmuje zamówienia 

składane wyłącznie za pomocą formularza dostępnego po zalogowaniu się na portalu 

www.katechizmy.com.pl. 

 

2. Katecheta może zamówić tylko jeden pakiet startowy do danej klasy. 

 

3. Katecheta może zamówić maksymalnie 3 pakiety. Koszt wysyłki pokrywa 

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.  

 

 



4. Katecheci, którzy korzystali z ofert "Pakiet Startowy 2016", "Pakiet Startowy 2017" 

oraz „Pakiet Startowy 2018” mogą zamówić tylko te pakiety, których nie zamawiali w 

poprzednich edycjach oferty promocyjnej. 

 

5. Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie konta użytkownika na portalu 

www.katechizmy.com.pl oraz adresu e-mail niezbędnego do identyfikacji katechety  

w systemie i przesyłania wiadomości pocztowych. 

 

6. Wypełniony formularz potwierdzający pracę katechety w placówce edukacyjnej 

podpisany przez dyrekcję szkoły (wymagana pieczęć szkoły) należy wysłać pocztą na 

adres: 

 

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 

ul. Żeromskiego 4 

27-600 Sandomierz 

Centrum Edukacji Katechetycznej 

 

lub pocztą elektroniczną na e-mail: cek@katechizmy.com.pl 

 

7. Po otrzymaniu i zweryfikowaniu danych przez Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia 

w Sandomierzu nauczyciel zostanie poinformowany pocztą elektroniczną e-mail  

o możliwości pobierania materiałów dydaktycznych, udostępnionych bezpłatnie  

w ramach oferty "Bezpłatny Pakiet Startowy 2019" oraz o planowanym terminie 

wysyłki pakietów startowych. 

 

8.  Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 14 dni od daty weryfikacji danych. 

 

9. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia, Wydawnictwo 

Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu poinformuje katechetów o zaistniałym fakcie 

e-mailowo lub telefonicznie, a pakiety zostaną wysłane w późniejszym terminie. 

 

10. W przypadku zmian danych adresowych lub osobowych prosimy o ich zgłoszenie na 

adres e-mail: cek@katechizmy.com.pl 

 

III. Postanowienia końcowe 

 

Katecheta poprzez złożenie zamówienia oświadcza, że akceptuje powyższy regulamin  

i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane 

te nie są udostępniane innym podmiotom oraz są przetwarzane i zabezpieczane zgodnie  

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 

z późn. zm.). 

 


