Zgłoszenie gminy do kampanii „Postaw na rodzinę!” 2018
Niniejszym zgłaszamy gminę:................................................... Województwo:................................................................
do udziału w kampanii „Postaw na rodzinę!”.
Upoważniamy jednocześnie Krakowską Akademię Profilaktyki do wystawienia faktury na kwotę 2000 PLN + VAT*.
Dane do wystawienia faktury:
Nazwa gminy:........................................................................... NIP:.................................................................................
Adres:...........................................................................................................................Kod pocztowy:.............................
Adres na który należy wysłać materiały (o ile jest inny niż w danych do faktury):
Adres:...........................................................................................................................Kod pocztowy:.............................

Imię i nazwisko Ambasadora Kampanii (osoby upoważnionej do współpracy z Krakowską Akademią Profilaktyki):
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Funkcja pełniona w gminie:��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Numer telefonu:........................................................................ E-mail���������������������������������������������������������������������������������
Zgłoszenie należy wysłać faksem na numer 12 635 19 19 lub pocztą na adres:
Krakowska Akademia Profilaktyki, ul. Jaskółcza 4/1, 30-105 Kraków.
Zgłoszenia do kampanii przyjmujemy do wyczerpania zapasów materiałów.

Pieczęć zamawiającego

Czytelny podpis osoby uprawnionej
do zaciągania zobowiązań

W skład pełnego pakietu materiałów wchodzą:
Materiały dla szkół podstawowych:
l Mamy dla siebie czas. Jak być przystępnym rodzicem?
– ulotka dla rodziców, format A4 złożone do A5, 300 egzemplarzy
l Bądź wzorem dla swojego dziecka! – ulotka dla rodziców,
format 2/3 A4 złożone na pół, 300 egzemplarzy
l W trosce o zdrowie Twojego dziecka – ulotka dla rodziców,
format 2/3 A4 złożone na pół, 300 egzemplarzy
l Masz problem? Rodzicom możesz powiedzieć o wszystkim!
– ulotka dla uczniów, format 1/3 A4, 300 egzemplarzy
l Słowa i emocje. Zadania dla uczniów szkół podstawowych
– ulotka dla uczniów, format A4 złożone do A5, 300 egzemplarzy
Materiały dla szkół gimnazjalnych:
l Pytaj, słuchaj, wspieraj. Jak okazywać dzieciom troskę?
– ulotka dla rodziców, format A4 złożone do A5, 300 egzemplarzy
l Mamo, tato, możecie na mnie polegać!
– ulotka dla uczniów, format 1/3 A4, 300 egzemplarzy

lS
 łowa i emocje. Gra dla uczniów gimnazjów
– ulotka dla uczniów, format A4 złożone do A5, 300 egzemplarzy
Materiały dla nauczycieli:
lP
 ostaw na rodzinę! Troszczymy się o siebie – przewodnik
po kampanii dla nauczycieli, format A4, 8 stron, 40 egzemplarzy
lC
 ertyfikat „Nauczyciel Przyjazny Rodzinie”
– papier ozdobny, format A4, 30 egzemplarzy
Materiały do wykorzystania przez gminę:
lP
 lakat „Troszczymy się o siebie!” – format B2, 20 egzemplarzy
lP
 lakat na imprezy lokalne kampanii – format B3, 30 egzemplarzy
lC
 ertyfikat dla lokalnych współtwórców kampanii
„Postaw na rodzinę!” – papier ozdobny, format A4, 16 egzemplarzy
lC
 ertyfikat „Gmina Przyjazna Rodzinie”
– papier ozdobny, format A4, 1 egzemplarz

* W przypadku zakupu wielokrotności pakietu lub jego połowy proszę przekreślić cenę i wpisać właściwą.

