Zgłoszenie gminy do kampanii „Przeciw pijanym kierowcom!” 2018
Niniejszym zgłaszamy gminę:................................................... Województwo:................................................................
do udziału w kampanii „Przeciw pijanym kierowcom!”.
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:.............................
Opcja „Zaczynamy wcześniej!” – w przypadku jej wybrania materiały wraz z fakturą trafią do Państwa gminy w ciągu
2 dni roboczych od nadesłania zgłoszenia. Tę opcję realizujemy do 28 lutego 2018 r.
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.
Do gmin, które nie zaznaczą opcji „Zaczynamy wcześniej!”, materiały kampanii i fakturę wysyłamy 28 lutego 2018 r.

Zgłoszenia do kampanii przyjmujemy do 28 lutego 2018 r.

Pieczęć zamawiającego

Czytelny podpis osoby uprawnionej
do zaciągania zobowiązań

W skład pełnego pakietu materiałów wchodzą:
Ulotki dla dorosłych:
l Co grozi pijanemu kierowcy?
Format A4 złożone do A5, 300 egzemplarzy
l Pijany kierowca? Reaguję!
Format A4 złożone do A5, 300 egzemplarzy
l Piłeś wczoraj? Alkohol może wciąż znajdować się
w Twoim organizmie.
Format A4 złożone do A5, 300 egzemplarzy
l Jesteś kierowcą? Nie wierz w cudowne sposoby na
wytrzeźwienie.
Format 2/3 A4 złożone na pół, 300 egzemplarzy

Ulotki dla młodzieży:
l Odpowiedzialny pasażer.
Format A4 złożone do A5, 300 egzemplarzy
l Surowe kary dla pijanych kierowców. Nie ryzykuj!
Format 2/3 A4 złożone na pół, 300 egzemplarzy
l Błąd, który kosztuje życie.
Format 1/3 A4, 300 egzemplarzy
l Prawdziwy bohater. Format 1/3 A4, 300 egzemplarzy
Plakaty:
lP
 ijani kierowcy zabijają. Reaguj!
Format B2, 30 egzemplarzy
l Piłeś? Nie warto ryzykować. Format B2, 30 egzemplarzy

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

