POMOCE DYDAKTYCZNE
ZESTAWY INSTRUKTORSKIE

INSTRUKTOR

POMOCE DYDAKTYCZNE DO PROWADZENIA ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO Z DZIEĆMI W WIEKU 4-10 LAT.
Estetyczne i bezpieczne Dla dzieci o różnym wzroście Angażujące i interaktywne Lekkie i poręczne Prawdziwa jezdnia
i chodnik Do prowadzenia zajęć w sali i w plenerze Dodatkowe elementy Zapraszamy na film prezentujący pomoce
https://www.youtube.com/watch?v=m_IvBn_BHJA PROPONUJEMY AUTO SPECJALNE W GRAFICE POLICYJNEJ
Z1. Zestaw Startowy - mini miasteczko drogowe pozwala na prowadzenie zajęć w małych grupach - 1950 zł
Z2. Zestaw Podstawowy - miasteczko ułatwia przekazanie szerokiego zakresu tematyki brd - 3495 zł
Z3. Zestaw Rozszerzony - dzięki dodatkowym pojazdom miasteczko pozwala na pracę z większą grupą - 4350 zł
Z4. Zestaw Autobusowy - wieloosobowe pojazdy do nauki korzystania z komunikacji miejskiej - 1450 zł
Z5. Zestaw Pokazowy - stojąca, dwustronna ścianka do prowadzenia pokazów, zabaw edukacyjnych - 3485 zł
Poszczególne wersje różnią się zawartością i liczbą poszczególnych elementów. Dzięki wsparciu Fundacji CREDU
prezentowane ceny brutto zostały obniżone o 25%. Dotyczą one wyłącznie zakupów na rzecz działań niekomercyjnych.
Z1. Zestaw Startowy
 2 Pojazdy – policja, autobus
 1 mata-droga o wym. 240cmx120cm
 4 komplety - słupki z podstawą,
 10 znaków drogowych
 2 sygnalizatory: 1 dla kierowców, 1 dla pieszych
 3 torby – 1 pokrowiec zbiorczy i 2 pojedyncze
 Waga: ok. 6kg Wielkość 1x 160x15x50cm

Z2. Zestaw Podstawowy
 4 Pojazdy –policja, straż pożarna, osobowe, taxi
 2 mata-droga o wym. 310cmx120cm
 8 kompletów - słupki z podstawą,
 15 znaków drogowych
 4 sygnalizatory: 2 dla kierowców i 2 dla pieszych
 6 toreb – 2 pokrowce zbiorcze i 4 pojedyncze
 Waga: ok. 12 kg Wielkość 2x 160x15x50cm

Z3. Zestaw Rozszerzony
 4 Pojazdy – policja, osobowe, 2 autobusy
 3 maty – droga wym. 310x120cm oraz 240x120cm
 10 kompletów - słupki z podstawą,
 15 znaków drogowych
 4 sygnalizatory: 2 dla kierowców i 2 dla pieszych
 6 toreb – 2 pokrowce zbiorcze i 4 pojedyncze
 Waga: ok. 12 kg Wielkość 2x 160x15x50cm

Z4. Zestaw Autobusowy
 2 autobusy
 1 znak drogowy - przystanek
 1 słupek z podstawą
 1 torba zbiorcza
 Waga: ok. 4kg Wielkość 160x40x50cm

Z3. Zestaw Pokazowy
 Składany stelaż o wym. 178x234cm z podstawami
 Dwustronna wydruk: motyw drogi, gra drogowa
 Dwustronny wydruk: 2 Hasła edukacyjne, 4 logo
 Mata – droga o wym. 240x120cm,
 Znak Przejście, 1 sygnalizator Piesi, 1 Kierowcy

 Zestaw do zabawy edukacyjnej dla całej grupy:
Autobus /magnetyczny/, Uśmiechy /magnetyczne/;
Pomoce animacyjne: Znaki drogowe, Pojazdy specjalne,
Kamizelki, Zagadki, Puzzle, Fotozagadki.
 Waga: ok. 8 kg Wielkość: 3 torby - długa, duża, mała

POMOCE DYDAKTYCZNE

DODATKI

ZESTAWY INSTRUKTORSKIE

INSTRUKTOR
Dla podkreślenia zaangażowania sponsora na zakup pomocy
edukacyjnej oferujemy możliwość oznakowania torby
zbiorczej lub/i na samochodzie
Logo firmy, nazwa Programu lub Herb Miasta umieszczany
jest na boku torby – pokrowca lub/i na bokach auta.
Cena – 50 zł brutto za oznakowanie torby
Cena – 150 zł brutto za oznakowanie auta
OZNAKOWANIE SPECJALNE – nowy projekt karoserii auta wg.
wytycznych sponsora, szacunkowy koszt ok. 330-650 zł brutto.
OBCIĄŻNIKI Zestaw, który ułatwia
prowadzenie zajęć i imprez plenerowych.
Specjalnie przygo-towane ciężarki, łatwe w
użyciu i przechowy-waniu. Przytrzymują matę
drogową. podstawę znaku i chronią przed
przewróceniem podczas wiatru. ZESTAW – 8
sztuk obciążników pakowanych w torbę o
wymiarach22x12x22cm.
Cena za 1 zestaw: 165 zł brutto.
MAŁE RONDO Proponujemy proste rozwiązanie polegające na
wyznaczenie ronda okrągłym elementem, który nie tylko służy za
oznaczenie tego miejsca, ale dzięki elementom odblaskowym jest
pomocny w tłumaczeniu działania odblasków. Wym. śred. 45cm
DUŻE RONDO Druga propozycja to duże rondo składające się z
dwóch mat o wym. 120cmx310cm. . Wymiary dopasowane są do
wymiarów ulic. Zestaw pozwala na budowanie układu ulic
dopasowanych do możliwości przestrzennych.
CENA
Małe Rondo 65 zł brutto. Duże Rondo : 560 zł brutto /2x260zł/
BANDY Wykonane z miękkich materiałów.
Odblaskowy materiał sprawia, że są one
dobrze widoczne dla użytkowników.
Pozwalają w łatwy sposób określić granice
placu, drogi, czy parkingu. Pojedyncza –
dwustronna banda o wym. 50x40 cm i
wykonana jest z materiału odpornego na
wilgoć. Składane i pakowane po 4 sztuki w
jedną zbiorczą torbę..
CENA
Komplet 4 sztuki – 320 zł brutto.

Transport
Do ceny zestawu należy doliczyć koszty kuriera – 65 zł brutto
Termin
Zestawy dostarczamy w terminie 2-3 tygodni od daty zamówienia
Płatność
Przedpłata, faktura 7 dni
www.gotowi.autochodzik.pl

www.autochodzik.pl/quiz

KONTAKT
600 023 554, biuro@autochodzik.pl
SPRZEDAWCA

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

www.autochodzik.pl/oferta

