POMOC EDUKACYJNA

MIASTECZKO UMIEJĘTNOŚCI DROGOWYCH
Wersja podstawowa

PRZEDSZKOLE
LUB SZKOŁA

MIASTECZKO UMIEJĘTNOŚCI DROGOWYCH
POMOC EDUKACYJNA DO PROWADZENIA ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO Z DZIEĆMI W WIEKU 4-8 LAT.

Autochodzik Model Policyjny Dodatkowe auto osobowe Estetyczne, bezpieczne Dla dzieci o
różnym wzroście Angażujący system zmiany świateł sygnalizatora Lekkie i poręczne
Prawdziwa jezdnia i chodnik Do prowadzenia zajęć w sali i w plenerze
OPIS ZESTAWU 2 sztuki - autochodziki - samochody dla dzieci w wieku 4-8 lat, stelaż, belki boczne i wypełnienia ze
spienionej gąbki, karoseria - tkanina drukowana, /stelaż po rozłożeniu 160 cm/ 1 sztuka – mata-droga o wym. 310x120cm
/wykładzina z zaznaczonym chodnikiem, jezdnią, krawężnikiem i przejściem dla pieszych, materiał PCV/ pakowana w
długi pokrowiec wykonany z tkaniny, 4 komplety - słupki z podstawą/wym. 82 cm wysokość 8cm średnica, materiał
spieniona gąbka pokryta tkaniną, 10 znaków drogowych /wym. 28-30 cm/ - /m.in. przejście, parking, rondo, nakaz jazdy
w prawo, zakaz jazdy w lewo, ustąp pierwszeństwa, droga dla rowerów, STOP, zakaz wjazdu/ mat. - drukowana tkanina
z wypełnieniem oraz uchwytami 2 sztuki – sygnalizator dla kierowców i dla pieszych, z klapowym system ustawiania
świateł, /wym. 38-25x15 cm/ 1 sztuka - pokrowiec – torba o wym. 160x15x50cm, WAGA – ok. 6 kg

OFERTA
Cena zestawu
1621,95 zł netto, 1995 zł brutto
W cenie instrukcja, scenariusze zajęć oraz płyta
ODGŁOSY ULICY

Transport - 35 zł brutto

DODATKOWO
Istnieje możliwość rozszerzenia
zestawu o 2 komplety słupków
i podstaw – 120 zł brutto
Więcej możliwości prezentujemy
na następnej stronie

KONTAKT
600 023 554, biuro@autochodzik.pl
SPRZEDAWCA

Fundacja CREDU Al. Niepodległości 718
81-851 Sopot, NIP 5851465894
www.autochodzik.pl

POMOC EDUKACYJNA

MIASTECZKO UMIEJĘTNOŚCI DROGOWYCH

DODATKI

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI

Cena – 50 zł brutto

Dla podkreślenia zaangażowania sponsora
w zakup pomocy edukacyjnej oferujemy
możliwość oznakowania torby zbiorczej.
Logo firmy, nazwa Programu lub Herb Miasta
umieszczany jest na boku torby – pokrowca.
Wydruk kolorowy, wym. max 20x28cm

OZNAKOWANIE SPECJALNE
Wycena indywidualna na podstawie logo sponsora lub wytycznych, szacunkowy koszt ok. 330-650 zł brutto.
Przykład 1 – Zielone auto zostało oznakowane – 4 x logo sponsora /tablica przód i tył, bok lewy i prawy/
Przykład 2 – Nowe auta zostały specjalnie zaprojektowane w oparciu o wizerunek szwajcarskich aut policyjnych.

OBCIĄŻNIKI
Zestaw obciążników, który ułatwia prowadzenie imprez plenerowych. Specjalnie przygotowane ciężarki, łatwe
w użyciu i przechowywaniu. Przytrzymują podstawę znaku, chronią przed przewróceniem podczas wiatru.
ZESTAW – 8 sztuk obciążników pakowanych w torbę o wymiarach22x12x22cm. Cena za 1 zestaw: 165 zł brutto.

