
Regulamin Prenumeraty  

 

GŁOSU PRZEBUDZENIA 
 

wydawanego przez  
Fundację Nadzieja dla Przyszłości 

§ 1. Informacje ogólne 

1.Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania, zakupu oraz realizowania 
prenumeraty magazynów w wersji papierowej wydawanych przez Fundację 
Nadzieja dla Przyszłości, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Fundacja 

Nadzieja dla Przyszłości z siedzibą w 02-269 Warszawa, ul. Skibicka 5, za 
pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem 

www.nadziejadlaprzyszlosci.pl/sklep/, w tym zasady sprzedaży czasopism w 
prenumeracie, prawa oraz obowiązki Zamawiającego i Wydawcy/Administratora, 
warunki zawierania umów o prenumeratę, odstąpienia od umowy oraz zasady 

ochrony danych osobowych. 

2.Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:  
a). Wydawca lub Administrator – oznacza Fundację Nadzieja dla Przyszłości, 

prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Fundacja Nadzieja dla Przyszłości 
z siedzibą w 02-269 Warszawa, ul. Skibicka 5 
b). Regulamin – oznacza niniejszy dokument  

c). Prenumerata – usługi sprzedaży magazynu Głos Przebudzenia” w wersji 
papierowej świadczone przez Wydawcę na rzecz Zamawiającego na podstawie 

Regulaminu 
d). Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej zamawiająca, opłacająca i korzystająca z 

Prenumeraty według niniejszego Regulaminu  

3.Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Zamawiających 
Prenumeratę poprzez serwis internetowy dostępny pod adresem 

www.nadziejadlaprzyszlosci.pl/sklep/ lub w stacjonarnej księgarni prowadzonej 
przez Wydawcę, przy ul. Skibickiej 5. 

4.Każdy Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i 
przestrzegania jego postanowień. 

§ 2. Zamówienie Prenumeraty  

1.Zamówienie Prenumeraty odbywa się poprzez Internet w formie umowy o 
prenumeratę zawieranej na odległość pomiędzy Zamawiającym a Wydawcą, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego 
i ustawy o prawach konsumenta.  

http://www.nadziejadlaprzyszlosci.pl/sklep/


2.Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki 

przedstawione w niniejszym Regulaminie.  

3.Wydawca udostępnia magazyny w Prenumeracie rocznej obejmującej dwa 

numery magazynu – Głos Przebudzenia nr 1(4) 2021 oraz Głos Przebudzenia 

2(5) 2021. 

4.Prenumeratę można zamówić po rejestracji na stronie internetowej 

http://www.nadziejadlaprzyszlosci.pl/  

5.Po złożeniu prawidłowego zamówienia Administrator przekazuje 
Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia zlecenia w formie elektronicznej na 

adres e-mail wskazany przez Zamawiającego w procesie zamówienia.  
 
6.Warunkiem realizacji zamówienia jest opłacenie Prenumeraty, a jej rozpoczęcie 

następuje w terminie określonym przez Wydawcę. 

7.Zamawiający Prenumeratę dodatkowo otrzymuje RABAT 15% na zakupy w 
Sklepie Internetowym http://www.nadziejadlaprzyszlosci.pl/. Rabat zostanie 
przyznany w formie kodu wysłanego pocztą elektroniczną na adres mailowy 

podany w zamówieniu. Kod można zrealizować przy dokonywania zamówień w 
sklepie internetowym (w koszyku) bądź w sklepie stacjonarnym Wydawcy przy 

ul.Skibickiej 5 w Warszawie. Do otrzymania rabatu jest upoważniona osoba, 
której nazwisko widnieje jako Zamawiający Prenumeratę. Rabat ważny jest rok, 

od chwili zamówienia Prenumeraty. 

§ 3. Cena Prenumeraty i płatności 

1.Cena Prenumeraty magazynu podane są na stronie internetowej 

www.nadziejadlaprzyszlosci.pl/sklep/ i są cenami wyrażonymi w złotych polskich, 
w które wliczony jest podatek VAT w ustawowo obowiązującej wysokości. Cena 

prenumeraty nie zawiera kosztów wysyłki. 

2.Zamawiający dokonuje płatności za zamówioną prenumeratę w następujący 

sposób:  
 

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Wydawcy 
Bank PEKAO.S.A., oddział II Warszawa 
93 1240 1024 1111 0010 0387 7259 

SWIFT: PKOPPLPW 
IBAN: PL 

tytuł: Prenumerata roczna Głosu Przebudzenia 
 

b) gotówką za pobraniem, płatność Zamawiającego przy dokonywaniu dostawy  
 
c) Pay Pal bądź Pay U zamawiając w sklepie internetowym. Wysyłka zostanie 

zrealizowana po otrzymaniu płatności. 

http://www.nadziejadlaprzyszlosci.pl/
http://www.nadziejadlaprzyszlosci.pl/sklep/


 

d) w stacjonarnej księgarni prowadzonej przez Wydawcę, przy ul. Skibickiej 5. 

3.Wydawca po realizacji zamówienia wystawia Zamawiającemu dokument 
sprzedaży.  

4.Brak zaksięgowania wpłaty za zamówioną Prenumeratę na rachunku Wydawcy 
w terminie 30 dni od złożenia zamówienia powoduje automatyczne anulowanie 

zamówienia.  

5.Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie 
Prenumeraty magazynów, w szczególności w zakresie ceny, częstotliwości 

wydawania magazynów, okresów Prenumeraty oraz przeprowadzania i 
odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Prawo, o którym mowa w 
zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przez Zamawiającego 

przed datą wejścia w życie zmiany, w szczególności ceny i ustalonych zasad akcji 
promocyjnych, które będą realizowane na dotychczasowych warunkach.  

§ 4. Dostawa prenumeraty i koszty wysyłki 

1.Wysyłka egzemplarzy magazynów prawidłowo zamówionych w Prenumeracie 
odbywa się po opłaceniu Prenumeraty przez Zamawiającego. 

2.Deklarowany orientacyjny czas dostarczenia przesyłki to do 2 dni roboczych po 

dniu nadania. Czas ten może ulec zmianie w zależności od wybranego sposobu 
wysyłki. 

3.Wydawca ma obowiązek dostarczenia egzemplarzy czasopism bez wad. 

4.Wydawca nie udziela w związku z przedmiotem umowy żadnej wyraźnej albo 
dorozumianej gwarancji.  

§ 5. Ochrona danych osobowych  

1.Administratorem danych osobowych jest Wydawca.  

2.Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu i aktualizacji danych dotyczących 
jego osoby w każdym czasie, a także prawo do żądania usunięcia danych.  

3.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy 

i realizacji zamówień w ramach Prenumeraty.  

§ 6. Postanowienia końcowe 



1.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o 
prawach konsumenta.  

2.Niniejszy Regulamin udostępniany jest dla każdego Zamawiającego pod 

adresem www.nadziejadlaprzyszlosci.pl/sklep/  

3.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 9.10.2020r. 

 

 

W razie pytań skontaktuj się z nami. Jesteśmy do Twojej dyspozycji od 

poniedziałku do piątku od 8.00 - 16.00. 
 
tel. +48 22 826 51 86 

e- mail: wydawnictwo@ndp.org.pl 

 

http://www.nadziejadlaprzyszlosci.pl/sklep/
mailto:wydawnictwo@ndp.org.pl

