
                                ZAMAWIAJĄCY               NIP

podpis i/lub pieczęć zamawiającego

Nazwa

Adres

                                                                ODBIORCA                        

Nazwa

Adres

ADRES DO WYSYŁKI

Nazwa

Adres

Wypełnione i podpisane zamówienie można przesłać do nas na jeden z dwóch sposobów:
 Na nasz e-mail: biuro@przyjaznaprofilaktyka.pl
 Na nasz fax:  (przed wysłaniem należy wyłączyć funkcję ECM)12 312 05 77

Wydawca: 
UPP Reditus Sp. z o.o.
31-511 Kraków, ul. Rakowicka 10 B/4
NIP: 6751665944, KRS: 0000750745

Nasze biuro i kontakt do nas: 
UPP Reditus Sp. z o.o.
31-511 Kraków, ul. Rakowicka 10 B/4, 
tel. 12 222 00 21, kom. 726 038 683, 
e-mail: biuro@przyjaznaprofilaktyka.pl
przyjaznaprofilaktyka.pl
 

Niniejsza oferta nie ma ograniczeń czasowych, jednak zastrzegamy sobie możliwość zakończenia sprzedaży    
w momencie wyczerpania nakładu. Breloczki i frisbee nie posiadają nadruku, aby mogły być wykorzystane na 
dowolną okoliczność i w dowolnym czasie.
Cena 1 pakietu ne o (bez podatku VAT) : 1500 zł. | Cena 1 pakietu bru o (z podatkiem VAT): 1845 zł. 
W przypadku zamówienia więcej niż jednego pakietu, prosimy wpisać ilość i cenę:

                           .....................................................................................................................
Zamawiający nie ponosi kosztów wysyłki.

 Autorska edukacyjna gra planszowa Czerwone, 
żółte, zielone, czyli bezpieczni na drodze. 4 
sztuki.

 Autorska psychoedukacyjna gra karciana 
UFOludki. .4 sztuki

 Bajka profilaktyczna z kolorowanką Smutek w 
kurniku, profilaktyka depresji, książeczka A4, 30 
sztuk.

 Opowiadanie profilaktyczne z kolorowanką 
Smar on Grzesia, profilaktyka uzależnień, 
książeczka A4, .30 sztuk

 Bajka profilaktyczna z kolorowanką 
Cyberzmartwienie Tymka, profilaktyka 
przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy, 
książeczka A4, .30 sztuk

 E-book dla dzieci i młodzieży: W domu i poza 
domem. Bezpiecznie nie znaczy nudno, do 
dystrybucji bez limitów ilościowych.

 E-book dla dorosłych: W domu i poza domem. 
Bezpiecznie nie znaczy nudno, do dystrybucji 
bez limitów ilościowych.

 Karty aktywności dla dzieci i młodzieży z 
różnych grup wiekowych, 6 tytułów, pliki PDF, 
do dystrybucji bez limitów ilościowych.

 Zakładki do książki, 60 mm x 210 mm, 
dwustronne, 2 rodzaje.  każdego Po 50 sztuk
rodzaju ( ).łącznie 100 sztuk

 Plan lekcji, A4, dwustronny. .100 sztuk
 Breloczek odblaskowy, bez nadruku. .60 sztuk
 Frisbee, bez nadruku. .8 sztuk

OSOBA DO KONTAKTU
Imię i nazwisko

Telefon

E-mail

Zamówienie: Bezpieczni w szkole i poza szkołą

Zawartość pakietu


