
    
  Zawartość pakietu:

1 E-book dla dzieci i młodzieży: Po stronie mocy, przeciwko przemocy

2
 E-ulotka dla dzieci i młodzieży: Wyznaczanie granic
 Dwie strony, pliki PDF i JPG

3
 E-ulotka dla dzieci i młodzieży: Cyberprzemoc
 Dwie strony, pliki PDF i JPG

4
E-ulotka dla dzieci i młodzieży: Hejt w Internecie
Dwie strony, pliki PDF i JPG

5
E-ulotka dla dzieci i młodzieży: Jak radzić sobie ze złością
Dwie strony, pliki PDF i JPG

6
E-ulotka dla dzieci i młodzieży: Budowanie odporności psychicznej
Dwie strony, pliki PDF i JPG

7
E-ulotka dla rodziców: Agresja – nowe tabu?
Dwie strony, pliki PDF i JPG

8
 E-ulotka dla rodziców: Wspieraj, nie oceniaj
 Dwie strony, pliki PDF i JPG

9
E-ulotka dla rodziców: Złość u mojego dziecka
Cztery strony, pliki PDF i JPG

10 E-book dla rodziców: Po stronie mocy, przeciwko przemocy

11
Bajka profilaktyczna z kolorowanką Cyberzmartwienie Tymka
Plik PDF z możliwością wydruku

12
Trzy scenariusze zajęć lekcyjnych: Dobre słowa mają moc, Jak w rzeczywistości wyglądają celebryci?, 
Ćwiczymy uważność
Pliki PDF z możliwością wydruku

13
Trzy karty aktywności dla dzieci i młodzieży: Dobre słowa mają moc, Jak w rzeczywistości wyglądają celebryci?, 
Ćwiczymy uważność
Pliki PDF z możliwością wydruku

14 Pendrive z całym materiałem mul medialnym: e-ulotki, e-booki, bajka, scenariusze zajęć lekcyjnych, karty 
aktywności, dane dostępowe do strony, z której można pobierać materiały kampanii.

15 E-mail z danymi dostępowymi do strony, z której można pobierać materiały kampanii.

Zamówienie
kampanii mul medialnej: 
Po stronie mocy, przeciwko przemocy
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Cena ne o: 1200 zł ne o / 1476 zł bru o

 1 pakiet mul medialny może być wykorzystany na terenie całej gminy, przez wszystkie współpracujące podmioty. WAŻNE!

Zamawiający nie ponosi kosztów wysyłki



NABYWCA     NIP

podpis i/lub pieczęć zamawiającego

Nazwa

Adres

ODBIORCA               

Nazwa

Adres

ADRES DO WYSYŁKI 

Nazwa

Adres

OSOBA DO KONTAKTU

Imię i Nazwisko

Telefon

E-mail

Wypełnione i podpisane zamówienie można przesłać do nas na jeden z dwóch sposobów:

biuro@przyjaznaprofilaktyka.plNa nasz e-mail: 

12 312 05 77Na nasz fax:  (przed wysłaniem należy wyłączyć funkcję ECM)

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
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