Zgłoszenie do kampanii
„Dumni z Polski” 2018
W imieniu (gminy/ powiatu/ urzędu marszałkowskiego/ innej instytucji):..............................................................................................................................................................
proszę wpisać właściwą nazwę

województwo:................................................................................... zamawiamy pakiet materiałów „Dumni z Polski” na obchody stulecia odzyskania niepodległości.
Upoważniamy jednocześnie Fundację Instytut Łukasiewicza do wystawienia faktury na kwotę 4 000,00 PLN + VAT (23%)*.
Dane do wystawienia faktury:
Nazwa (gmina/powiat/urząd marszałkowski/inna instytucja):...............................................................................................................................NIP:............................................
Adres:..................................................................................................................................................................................................................................... Kod pocztowy:.......................

Adres, na który należy wysłać materiały (o ile jest inny niż w danych do faktury):
Adres:..................................................................................................................................................................................................................................... Kod pocztowy:........................
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do współpracy z Instytutem Łukasiewicza: ..............................................................................................................................................
Pełniona funkcja:...................................................................................... Numer telefonu:....................................... E-mail ..........................................................................................
Zgłoszenie należy wysłać faksem na numer 12 340 93 71, pocztą na adres: Fundacja Instytut Łukasiewicza, ul. Jaskółcza 4/1, 30-105 Kraków,
lub mailem: info@dumnizpolski.pl
Zgłoszenia przyjmujemy do 30 marca 2018 r. Samorządy otrzymają pakiety materiałów między 18 a 20 kwietnia – tak aby mieć czas na
przygotowania do inauguracji działań podczas długiego majowego weekendu.

Pieczęć

Czytelny podpis osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań

W skład pełnego pakietu materiałów wchodzą:
Materiały do szkół, które zachwycą uczniów,
rodziców i nauczycieli:
l Ulotki „Najodważniejsi Polacy w historii”
– format A4 złożone do A5, 300 egz.
l Ulotki „Polscy artyści, którzy zachwycili świat”
– format A4 złożone do A5, 300 egz.
l Ulotki „Wielkie Polki” – format A4 złożone do A5, 300 egz.
l Ulotki „Najpiękniejsze miejsca w Polsce”
– format A4 złożone do A5, 300 egz.
l Ulotki „Polscy innowatorzy i ich wynalazki”
– format 1/3 A4, 300 egz.
l Ulotki „O Polsce. Najwięksi polscy pisarze”
– format 1/3 A4, 300 egz.
l Ulotki „Polacy, którzy zmienili losy świata”
– format 2/3 A4 złożone na pół, 300 egz.
l Ulotki „Dla Polski. Najwięksi polscy sportowcy”
– format 2/3 A4 złożone na pół, 300 egz.

l Śpiewniki patriotyczne – format 11,5 x 16,5 cm, 150 egz.
l Naklejki dla najmłodszych
– 300 arkuszy po 20 naklejek każdy
lP
 lakaty „Dumni z Polski” – format B2, 20 egz.
lP
 lakaty na lokalne wydarzenia związane z obchodami stulecia
odzyskania niepodległości – format B3, 30 egz.
l Plakaty informujące o akcji „Polak Mały” – format B3, 6 egz.
Nagrody dla mieszkańców (do wykorzystania np.
podczas konkursów o tematyce patriotycznej):
l „Dumni z Polski” – gra planszowa z pionkami i kostką, 10 egz.
l „Dumni z Polski” – gra pamięciowa, 10 egz.
l Talia kart z wizerunkami wielkich Polaków, 10 egz.
l Notesy z hasłem kampanii, 70 egz.
l Długopisy z hasłem kampanii, 70 egz.
l Dyplomy dla uczestników konkursów
i innych wydarzeń, 100 egz.

Atrakcyjne upominki, które sprawią radość
mieszkańcom:

Materiały, które sprawią, że rok 2018 będzie dla
samorządu wyjątkowy:

l Chorągiewki z logo kampanii
– format A5, patyczek o długości 38 cm, 100 egz.
l Przypinki do ubrań z logo kampanii – średnica 32 mm, 100 egz.
l Baloniki z logo kampanii
+ patyczki i koszyczki do zamocowania, 100 egz.

l Niezwykłe przewodniki z listą pomysłów na aktywizację
mieszkańców, tworzenie okazji do świętowania wspólnie
z samorządowcami. W przewodnikach m.in. pomysły
konkursów i akcji, które przyciągną uwagę mediów. Format
A4, 40 stron, 20 egz.

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

