
Czytelny podpis osoby uprawnionej  
do zaciągania zobowiązańPieczęć zamawiającego

Zgłoszenie gminy do kampanii „Dopalacze – powiedz stop!” 2021
Niniejszym zgłaszamy gminę: .................................................................... województwo: ...............................................................................
do udziału w kampanii „Dopalacze – powiedz stop!”.
Jednocześnie upoważniamy Krakowską Akademię Profilaktyki do wystawienia faktury na kwotę 4000 zł + VAT*.

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

ODBIORCA
Nazwa: ................................................................................................................................................................................................................
Adres:  ................................................................................................................................................Kod pocztowy: .........................................

Adres, na który należy wysłać materiały:
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 30 kwietnia 2021 r. Do gmin, które nie zaznaczą opcji „Zaczynamy 
wcześniej!”, materiały kampanii i fakturę wysyłamy 30 kwietnia 2021 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, pocztą na adres: Krakowska Akademia Profilaktyki, ul. Jaskółcza 4/1, 30-105 Kraków  
lub mailem: info@akademiaprofilaktyki.pl. Zgłoszenia do kampanii przyjmujemy do 30 kwietnia 2021 roku.

W skład pełnego pakietu wchodzą:
Super nowości! Gadżety i materiały dla mieszkańców:
l  Gazety Narkotyki? Dziękuję, nie próbuję! – 200 egzemplarzy
l  Broszury Prawda o alkoholu. Co powinieneś wiedzieć – 100 egzemplarzy
l   Certyfikat dołączenia do koalicji gmin na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa –  

1 egzemplarz
l   Ulotki Koronawirus – zadbaj o siebie i swoich bliskich – 300 egzemplarzy
Ulotki dla młodzieży:
l  Dopalacze? Zareaguj! – format 1/3 A4, 300 egzemplarzy
l  Dopalacze? Wolę zrezygnować, niż się skompromitować! – format A4 złożone do A5, 

300 egzemplarzy
l  Nie daj się nabrać! – format 2/3 A4 złożone na pół, 300 egzemplarzy
l  Dopalacze – nie wierz, że będzie fajnie! – format 1/3 A4, 300 egzemplarzy

Ulotki dla rodziców:
l  Dopalacze mogą zabić! – format A4 złożone do A5,  

300 egzemplarzy
l  Podejrzewasz, że to dopalacze? Poszukaj wsparcia! – format A4 złożone do A5,  

300 egzemplarzy
l  Jak chronić dziecko przed dopalaczami? – format A4 złożone do A5,  

300 egzemplarzy
l  Dopalacze – co powinno zaniepokoić? – format 2/3 A4 złożone na pół,  

300 egzemplarzy
Plakaty:
l  Dopalacze? Dziękuję, ja się nie truję! – format B2, 30 egzemplarzy
l  Dopalacze zabijają! Nie ryzykuj! – format B2, 30 egzemplarzy

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

Przedłużamy promocję do 30 kwietnia 2021. Książka GRATIS do każdego zamówienia!
Każdy samorząd, który do końca kwietnia 2021 r. złoży zamówienie na materiały Krakowskiej Akademii Profilaktyki, otrzyma jedną z czterech książek Ewy Woydyłło-Osiatyńskiej.

Większe zamówienie to więcej korzyści. Skorzystaj z premii!
l  ZESTAW NAKLEJEK PROFILAKTYCZNYCH: każda gmina, która  zamówi materiały za minimum 2000 zł, otrzyma 50 arkuszy naklejek.
l  GMINNA KOMISJA – WYGODNY PAKIET SZKOLENIOWY: każdy samorząd, który zamówi materiały za minimum 4000 zł, otrzyma sprawdzone szkolenie dla członków Gminnych Komisji.
l  PRESTIŻOWA PERSONALIZOWANA STATUETKA „GMINA ZASŁUŻONA DLA PROFILAKTYKI”: samorząd, który zamówi materiały za minimum 8000 zł, otrzyma elegancką 

personalizowaną statuetkę.


