Regulamin składania i realizacji zamówień na bezpłatne pakiety startowe podręczników
do nauczania religii serii „Z Bogiem przez życie”
1. Pakiety startowe wydawane są bezpłatnie, w celach poznawczych nowej serii podręczników
Wydawnictwa Gaudium.
2. Bezpłatny pakiet startowy składa się:
 dla klasy 1 szkoły podstawowej - z poradnika metodycznego i podręcznika;
 dla klasy 5 szkoły podstawowej - z poradnika metodycznego, podręcznika i kart
pracy;
 dla klasy 1 szkoły ponadpodstawowej - z poradnika metodycznego i podręcznika.
3. Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” przyjmuje zamówienia wyłącznie składane
za pomocą formularza zamówienia dostępnego na stronach:
 www.kulkat.pl
 www.gaudium.pl w zakładce „Księgarnia” / „Podręczniki szkolne”
4. Formularza zamówienia nie wolno zmieniać, tzn. usuwać ani dodawać tytułów.
5. Otrzymanie pakietu startowego możliwe jest po odesłaniu listownie lub na adres mailowy
wydawnictwo@gaudium.pl skanu dokładnie wypełnionego zamówienia potwierdzającego
pracę nauczyciela katechety w danej placówce edukacyjnej. Zamówienie musi zawierać
pieczęć szkoły lub parafii oraz podpis i pieczęć dyrektora szkoły lub księdza proboszcza.
6. Realizowane są tylko czytelnie, prawidłowo wypełnione zamówienia na bezpłatne pakiety
startowe. Na formularzu zamówienia przy klasie, do którego pakiet jest zamawiany, należy
postawić krzyżyk. Formularz zamówienia nie jest formularzem zamówień książek dla uczniów.
7. Nauczycielowi - Katechecie przysługuje tylko jeden bezpłatny pakiet startowy z wybranego
przez niego poziomu nauczania (do klasy 1 szkoły podstawowej lub do klasy 5 szkoły
podstawowej lub do klasy 1 szkoły ponadpodstawowej).
8. Potwierdzeniem złożenia formularza zamówienia jest otrzymanie wiadomości od
Wydawnictwa Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, wysłanej na adres mailowy, z którego
wysłano zamówienie. Prosimy o sprawdzenie skrzynki pocztowej.
9. Bezpłatny pakiet startowy będzie można odebrać osobiście lub zostanie przesłany na adres
wskazany w formularzu zamówienia przez nauczyciela katechetę (na koszt Wydawnictwa
Archidiecezji Lubelskiej Gaudium).
10. Odbiór osobisty bezpłatnego pakietu startowego będzie możliwy po weryfikacji przyjętego
zamówienia i po otrzymaniu maila zwrotnego z zaproszeniem do odbioru w księgarni
stacjonarnej (20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 12), w dni powszednie, w godzinach 9:00-17:00.
11. Wysyłka pakietu startowego nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia.
12. Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” realizuje zamówienia tylko na obszarze
Polski.
13. Liczba pakietów startowych jest ograniczona ilościowo, dlatego zamówienia na bezpłatne
pakiety będą realizowane do wyczerpania zapasów, na podstawie poprawnie wypełnionego
zamówienia, nadesłanego do Wydawnictwa, w terminie od 1 lipca do 30 września 2020 r.
14. Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „GAUDIUM” zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie
„Bezpłatne pakiety startowe” i wcześniejszego odwołania akcji promocyjnej bez podania
przyczyny, o czym poinformuje na stronach internetowych www.kulkat.pl oraz
www.gaudium.pl w zakładce „Księgarnia” / „Podręczniki szkolne”.

