
Zgłoszenia przyjmujemy do 28 lutego 2014 roku. Do gmin, które zaznaczyły opcję „Zaczynamy wcześniej!”, materiały 
wraz z fakturą wyślemy w ciągu 3 dni od nadesłania zgłoszenia. W pozostałych przypadkach – do 5 marca 2014 roku.

Broszury:
•  Broszura „Dziesięć prostych pytań”, 

format: 14,5 x 14,5 cm, 8 stron, 100 sztuk
•  Broszura „Alkohol powoduje straty”, 

format: 14,5 x 14,5 cm, 8 stron, 100 sztuk
•  Broszura „Mity o alkoholu”,  

format: 14,5 x 14,5 cm, 16 stron, 100 sztuk

Ulotki:
•  Ulotka „Alkohol – kobiety ryzykują więcej”, 

format: 15 x 21 cm, 4 strony, 500 sztuk
•  Ulotka „Alkohol – nie dla kobiet w ciąży!”, 

format: 15 x 21 cm, 4 strony, 500 sztuk

Zamówienie pakietu kampanii „Prawda o alkoholu” 2014

•  Ulotka „Czy mam problem  
z alkoholem?”, format: 10 x 21 cm,  
6 stron, 500 sztuk

•  Ulotka „Jazda po pijanemu to droga  
do katastrofy!”, format: 10 x 21 cm,  
6 stron, 500 sztuk

•  Ulotka „Alkohol zabiera młodość!”, 
format: 10 x 21 cm, 2 strony, 250 sztuk

•  Ulotka „Niepokoi mnie Twoje picie. 
Porozmawiajmy o tym!”, format:  
10 x 21 cm, 4 strony, 500 sztuk

•  Ulotka „Zatrzymaj się!”, format:  
10 x 21 cm, 2 strony, 250 sztuk

•  Ulotka „Czy to już uzależnienie?”,  
format: 10 x 21 cm, 4 strony, 500 sztuk

Plakaty:
•    Plakat „Czy potrafisz odmówić?”,  

format: 48 x 69 cm, 30 sztuk
•  Plakat „Zastanów się czy warto...”, 

format: 48 x 69 cm, 30 sztuk

Certyfikaty i przewodniki:
•  Certyfikat dla realizatorów projektu, 

format: A4, 20 sztuk
• Przewodnik „Prawda o alkoholu”, 5 sztuk

*  Cena pełnego pakietu materiałów, w skład którego wchodzą:

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

Czytelny podpis osoby uprawnionej  
do zaciągania zobowiązańPieczęć zamawiającego

proszę wpisać nazwę gminy lub podmiotu
W imieniu (gminy/OPS/innej instytucji): ..........................................................................................................................

województwo: .................................................................................................................................................................
zamawiamy pakiet materiałów kampanii „Prawda o alkoholu” 2014.

Upoważniamy jednocześnie Krakowską Akademię Profilaktyki do wystawienia faktury na kwotę 2000 PLN + VAT *.

Dane do wystawienia faktury:
Nazwa: ..................................................................................... NIP: ................................................................................
Adres: ..........................................................................................................................Kod pocztowy: ............................

Adres na który należy wysłać materiały kampanii (o ile jest inny niż w danych do faktury):
Adres: ..........................................................................................................................Kod pocztowy: ............................

  Opcja „Faktura 2013!” – jeśli ta opcja zostanie zaznaczona krzyżykiem, gmina zapłaci środkami z budżetu na 2013 
rok. Materiały i faktura zostaną wysłane natychmiast. Usługę realizujemy do 30 grudnia 2013 roku.

   Opcja „Zaczynamy wcześniej!” – jeśli ta opcja zostanie zaznaczona krzyżykiem między 2 stycznia a 28 lutego 
2014 roku, materiały trafią do gminy wraz z fakturą w ciągu 3 dni od nadesłania zgłoszenia.

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.


