
Formularz zamówienia – Profilaktyka na Lato – Bezpieczny wypoczynek

L.p. Nazwa materiału
Cały pakiet 

zawiera 
(liczba sztuk)

Cena brutto 
za sztukę

Zamawiam 
na sztuki (wpisać 

liczbę sztuk

Razem na 
wybrane sztuki 

(wpisać cenę)

1. Udane wakacje. Bezpieczne wakacje – broszura profilaktyczna dla 1-4 klasy SP (A6, 8 
stron) 150 szt. 1,70 zł

2. Unikam zagrożeń. Wybieram mądrze! - broszura profilaktyczna dla 5-8 klasy SP (A6, 8 stron) 150 szt. 1,70 zł

3. Wypoczynek bez ryzyka. Bezpieczeństwo i profilaktyka - broszura profilaktyczna dla 
młodzieży +15 i dorosłych (A6, 8 stron) 150 szt. 1,70 zł

4. Nie igraj z wodą – plakat profilaktyczny (B3) 10 szt. 5,90 zł

5. Gdy potrzebna jest pomoc – plakat profilaktyczny (B3) 10 szt. 5,90 zł

6. Zawieszka na butelkę – Nie piję alkoholu w ciąży (zestaw – 100 szt.) 1 zestaw 40 zł/100 szt.

7. Zawieszka na butelkę – Po alkoholu nie wsiadam. Jestem odpowiedzialnym kierowcą! 
(zestaw – 100 szt.) 1 zestaw 40 zł/100 sz.

8. Piłka plażowa (Ø25 cm) 15 15 zł

9. Frisbee – latający dysk (Ø23 cm) 15 15 zł

10. Balony – z hasłem Rodzina na Tak! oraz Zachowaj Trzeźwy Umysł 50 3 zł

Razem (cena brutto) 1400 zł Razem za 
wybrane szt.:

PROMOCJA! Przy zamówieniu całego pakietu materiałów (za 1400 zł) do 30 czerwca 2022 podwajamy liczbę balonów. Otrzymasz w pakiecie 100 balonów (50+50). Promocja 
dotyczy tylko zamówienia pakietowego. 

Zamawiając na sztuki gadżety poza pakietem (nr 8, nr 9) prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia dostępności materiałów.

Formularz zamówienia – Profilaktyka na lato – Uzależnienia behawioralne – Cyberuzależnienie

L.p. Nazwa materiału Cena brutto za szt. Zamawiam na sztuki 
(wpisać liczbę sztuk

Razem na wybrane 
sztuki (wpisać cenę)

1. Czas wyjść z sieci - ulotka profilaktyczno-edukacyjna dla 1-3 klasy SP (format A5, 4 strony) 1,45 zł

2. Więcej czasu bez zasięgu - ulotka profilaktyczno-edukacyjna dla 4-6 klasy SP (format 
A5, 4 strony) 1,45 zł

3. Czas na życie w realu - ulotka profilaktyczno-edukacyjna dla 7-8 klasy SP (format A5, 4 
strony) 1,45 zł

4. Ja w sieci. Moje dziecko w sieci - broszura profilaktyczno-edukacyjna dla dorosłych 
(format A5, 16 stron) 10 zł

Razem (cena brutto):

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, VIII 
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

Zamawiający:  ................................................................................................................................................................................................................................

Kwota zamawianych materiałów: …............…………………………………  + 20 PLN brutto (koszt przesyłki) (Przesyłka gratis od 500 zł brutto)

Fakturę wystawić na (Nabywca, odbiorca):
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

Adres wysyłki:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

Osoba do kontaktu: ......................................................................................................................................................................................................................
Numer telefonu (do kontaktu i dla kuriera):  .......................................................................................................................................................................
E-mail:  ..............................................................................................................................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany w formularzu adres e-mail informacji dotyczących produktów firmy 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.


