
Smart, to znaczy mądrze 2019/2020 – formularz zamówienia

Nazwa materiału
(zamów w pakiecie lub na sztuki)

Cały pakiet
zawiera:

Pół pakietu 
zawiera:

Ćwierć 
pakietu 

zawiera:

Cena brutto
za sztuki:

zamawiam
sztuk:
(wpisz 

liczbę sztuk)

razem za 
wybrane 

sztuki:

1. SmartfoN. Czy i jak? mam? korzyStam? – karta PraCy dla uCzNiów  
z klas i-iii, format a4 do a5 300 150 75 1,07

2. dbam o Swoje bezPieCzeńStwo. ChroNię Swoje daNe – karta PraCy 
dla uCzNiów z klaS i-iii, format a4 do a5 300 150 75 1,07

3. Co mNie iNtereSuje? odkrywam Nowe możliwośCi! jak mądrze korzyStaĆ 
z telefoNu  – karta PraCy dla uCzNiów z klaS iV-Vi, format a4 do a5 300 150 75 1,07

4. Ciebie może śmieSzyĆ, iNNyCh dotkNąĆ! CyberPrzemoC – karta 
PraCy dla uCzNiów z klaS iV-Vi, format a4 do a5 300 150 75 1,07

5. Czy dzieliĆ Się wSzyStkim w iNterNeCie? PrywatNośĆ zaChowaj dla 
Siebie! - karta PraCy dla uCzNiów z klaS Vii-Viii, format a4 do a5 300 150 75 1,07

6. lePiej Sobie Czy iNNym? jak realNe kieSzoNkowe może zamieNiĆ Się  
w wirtualNe? - karta PraCy dla uCzNiów z klaS Vii-Viii, format a4 do a5 300 150 75 1,07

7. Nowe zagrożeNia w SieCi. PatoStream. mikroPłatNośCi. treśCi 
NiebezPieCzNe! - ulotka edukaCyjNa dla rodziCów, format a4 do a5 200 100 50 1,07

8. audyCje edukaCyjNe Smart, to zNaCzy mądrze! – Płyta Cd, 
zawartośĆ 4 audyCje, CzaS trwaNia każdej około 4 miNut 8 4 2 10

9. Nowy SkiN dla Niego, Czy t-Shirt dla Ciebie? - Plakat, format b3 8 4 2 5

10. lepiej sobie czy innym? – plakat, format b3 8 4 2 5

11. Nowe zagrożeNia w SieCi! PatoStream i treśCi NiebezPieCzNe.  
PrzewodNik do kamPaNii Smart, to zNaCzy mądrze!, -  format a4, 4 StroNy 8 4 2 5

12. Certyfikat dla Szkół/PlaCówek biorąCyCh udział w kamPaNii – 
format a4 8 4 2 5

13. certyfikat dla instytucji – format a4 1 1 1 5

razem (kwota brutto) 1968 pln 984 pln 540 pln

zamawiający:  .................................................................................................................................................................................................................................................................

kwota zamawianych materiałów: ……………………...........................................…………………………………  + 20 PlN brutto koszt przesyłki (Przesyłka gratis od 492 zł)

 
fakturę wystawić na:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

wysyłka materiałów:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

osoba do kontaktu: .......................................................................................................................................................................................................................................................

Numer telefonu (do kontaktu i dla kuriera):  ........................................................................................................................................................................................................

e-mail:  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

wyrażam zgodę na otrzymywanie, na podany na formularzu adres e-mail, informacji dotyczących produktów SPidr  
w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. dz.u. 2013 poz. 1422). wyrażenie zgody jest 
dobrowolne i mogę je odwołać w każdym czasie.

WydaWca:

faks: 61 855 33 83  e-mail: ulotkiprofilaktyczne@gmail.com
poczta: SPidr, ul. groChowSka 45a, 60-277 PozNań

zamówieNie Prześlij fakSem, mailem lub PoCztą
lub zamów w SklePie iNterNetowym: www.ulotkiprofilaktyczne.pl

Stowarzyszenie Producentów i dziennikarzy radiowych w Poznaniu, ul. grochowska 45a, 60-277 Poznań. SPidr zarejestrowano w Sądzie rejonowym w Poznaniu,
XXi wydział gospodarczy krS pod nr 0000150767, regoN 639838688, NiP 782-21-84-952

osoba do kontaktu: tomasz bednarek  kom.: 501 187 460  tel.: 61 855 33 81

2460 PLN 1230 PLN 640 PLN

1,15 PLN

1,15 PLN

1,15 PLN

1,15 PLN

500 zł)

PATOSTREAM I TREŚCI NIEBEZPIECZNE- FORMULARZ ZAMÓWIENIA

1,15 PLN

1,15 PLN

5 PLN

5 PLN

5 PLN

5 PLN

20 PLN

20 PLN

VIII

1,15 PLN

10 STRON


