OGÓLNOPOLSKA SPOŁECZNA KAMPANIA EDUKACYJNA PARPA
ZGŁOSZENIE
udziału w ogólnopolskiej
kampanii profilaktyczno - edukacyjnej
„Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne?”
Deklaruję udział gminy/województwa/organizacji: .............................................................................
......................................................................................................................................................
w kampanii profilaktyczno - edukacyjnej „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”
oraz chęć otrzymania bezpłatnego pakietu materiałów edukacyjnych
TAK

Decyduję się na zakup1 pakietu materiałów edukacyjnych zawierającego 18 różnorodnych pozycji (zgodnie
ze specyfikacją podaną na odwrocie zgłoszenia)
1 pakiet

(cena 976 zł brutto)

4 pakiety

(cena 3904 zł brutto)

2 pakiety

(cena 1952 zł brutto)

5 pakietów

(cena 4880 zł brutto)

3 pakiety

(cena 2928 zł brutto)

.....pakietów

(cena ilość pakietów x 976 zł ....)

Dokładna nazwa i adres urzędu/organizacji (na podany adres zostanie wysyłany pakiet bezpłatnych
materiałów edukacyjnych oraz dodatkowy pakiet w przypadku złożenia zamówienia. Na podany adres
będzie także kierowana wszelka korespondencja związana z kampanią)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
...................................................
Województwo.....................................................................................
Telefon/fax ........................................................................................
Imię i nazwisko Ambasadora Kampanii (osoby koordynującej działania na terenie lokalnym):
.....................................................................................................................................................
Funkcja pełniona w gminie/województwie : .......................................................................................
Numer telefonu kontaktowego stacjonarnego (z numerem kierunkowym) i/lub komórkowego:
....................................................................................................................................................
Adres e-mail Ambasadora Kampanii (podanie adresu umożliwi szybką komunikację w pilnych sprawach)
.....................................................................................................................................................
Adres urzędu/instytucji, na który Wydawnictwo PARPAMEDIA wystawi fakturę zgodnie ze złożonym
zamówieniem na zakup dodatkowych materiałów edukacyjnych
Nazwa gminy/województwa/organizacji..............................................................................................
Adres.............................................................................................................................................
Kod pocztowy ................................................................................................................................
Województwo..................................................................................................................................

.......................................................................................
Czytelny podpis osoby wypełniającej zgłoszenie
zakreślenie jednej z poniższych rubryk jest tożsame z przyjęciem oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu
Cywilnego.
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ZAWARTOŚĆ PAKIETU DODATKOWEGO:
„Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne” – broszura, 16 stron w formacie 15*15 cm , 50 sztuk
„Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne” – ulotka w formacie A4, 500 sztuk
„Zdrowie i alkohol” – ulotka w formacie A4 , 250 sztuk
„Kobiety i alkohol” – broszura, 12 stron w formacie 15*15 cm, 50 sztuk
„Rodzina z problemem alkoholowym” – broszura, 8 stron w formacie 15*15 cm, 100 sztuk
„Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym” – broszura, 8 stron w formacie 15*15 cm, 100 sztuk
„Czy sprzedawać alkohol nieletnim” – broszura, 12 stron w formacie 15*15 cm, 50 sztuk
„Kierowca i alkohol” – broszura, 16 stron w formacie 15*15 cm , 50 sztuk
„Kierowca i alkohol” – ulotka w formacie A4 , 250 sztuk
Ulotka dla uczniów szkół podstawowych – w formacie A4 , 250 sztuk
ulotka dla uczniów szkól gimnazjalnych – w formacie A4 , 250 sztuk
„Nasze dzieci i alkohol” – broszura, 16 stron w formacie 15*15 cm , 100 sztuk
„Podstawowe zasady dobrego komunikowania się z dziećmi” – przewodnik dla rodziców, format zeszytowy,
100 sztuk
„Podstawowe zasady dobrego komunikowania się z uczniami” – przewodnik dla nauczycieli, format
zeszytowy, 30 sztuk
„Zasady dobrego komunikowania się” – ulotka dla młodzieży w formacie 1/3 A4 , 250 sztuk
Ulotka promująca stronę www dla młodzieży –w formacie 2/3 A4 , 250 sztuk
„Co Ty wiesz o alkoholu” – plakat w formacie A1, 20 sztuk
Plakat dla szkół – w formacie A2, 40 sztuk

