Regulamin składania i realizacji zamówień na
Bezpłatne Pakiety Startowe Wydawnictwa WAM
na rok szkolny 2022/2023

1. Zrealizowanie zamówienia na bezpłatny pakiet startowy dla nauczyciela Wydawnictwa
WAM możliwe jest tylko i wyłącznie po dołączeniu do formularza zamówienia skanu lub
zdjęcia dokładnie wypełnionego zaświadczenia uprawniającego do otrzymania bezpłatnych
pakietów startowych.
2. Zaświadczenie jest potwierdzeniem pracy nauczyciela religii w danej placówce edukacyjnej.
Musi zawierać pieczęć szkoły lub parafii oraz czytelny podpis i pieczęć dyrektora szkoły lub
księdza proboszcza.
3. Bezpłatny pakiet startowy składa się z poradnika metodycznego, podręcznika dla ucznia oraz
zeszytu ćwiczeń (jeśli stanowią część pakietu edukacyjnego w danej klasie).
4. Bardzo prosimy o prawidłowe i czytelne wypełnienie zaświadczenia.
5. Zaświadczenie jest częścią formularza zamówienia pakietów startowych. Przesłanie tylko
zaświadczenia uprawniającego do otrzymania bezpłatnych pakietów startowych nie jest
złożeniem zamówienia.
6.

Zamówienia

na
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dokonać

na

stronie:

https://nowe.katechizmy.pl/pakiety-startowe-dla-nauczycieli-i-katechetow-na-rok-szkolny-20222023/, wypełniając odpowiedni formularz.

7. Na dany rok szkolny katecheta może zamówić tylko jeden bezpłatny pakiet startowy do danej
klasy.
8. Wysyłka bezpłatnych pakietów startowych realizowana jest po weryfikacji przyjętego
zamówienia. Dla nauczyciela, który otrzymał bezpłatne pakiety startowe w latach poprzednich,
będą realizowane tylko zamówienia dotyczące pakietów do klas, których jeszcze nie
otrzymał.
9. Katecheta może zamówić bezpłatny pakiet startowy dla danej klasy (z darmową wysyłką),
tj. na koszt Wydawnictwa WAM, tylko jeden raz.
10. Bezpłatne pakiety startowe przesyłane są na adres podany przez katechetę w formularzu.
11. Wysyłka pakietów startowych realizowana jest tylko na terenie Polski.
12. Zamówienia na bezpłatne pakiety realizujemy wg kolejności zgłoszeń, dostępności książek,
po skompletowaniu całości zamówienia.
13. W przypadku braku którejś z książek wchodzących w skład pakietu (wyczerpanie nakładu,
dodruk) zamówienie zostanie zrealizowane, kiedy wszystkie książki wchodzące w skład
zamówienia będą dostępne.
14. Ilość darmowych pakietów startowych (do danej klasy) jest ograniczona. Decyduje
kolejność zgłoszeń. Po wyczerpaniu puli darmowych pakietów dla nauczycieli
zamówienia nie będą realizowane.

15. Wydawnictwo WAM zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie „Bezpłatne Pakiety
Startowe Wydawnictwa WAM” i wcześniejszego zakończenia akcji w momencie, kiedy pula
podręczników przeznaczonych na cele akcji zostanie wyczerpana. Informacja o zakończeniu
wysyłki pakietów zostanie podana na stronie internetowej: https://nowe.katechizmy.pl/

