POMOCE DYDAKTYCZNE
ZESTAWY INSTRUKTORSKIE DLA STRAŻY MIEJSKIEJ

3 osobowe
Autobus Miejski

2 osobowe
Policja, Straż Miejska,
Straż Pożarna,
Ambulans, Firmowy

1 osobowe
Żółty, Niebieski, Firmowy

noweAUTOCHODZIKI – na sezon 2019/2020 przygotowaliśmy z firmą CARWALKI Design nowe modele aut, w nowej
technologii, w jeszcze lepszym wykonaniu. AUTOCHODZIKI III GENERACJI to auto łatwiejsze w składaniu /wystarczy
tylko zapiąć rzepy i można jechać/, przechowywaniu i transporcie /zajmują mniej miejsca/, atrakcyjniejsze z obrotową
kierownicą i kręcącymi się kołami /doczepiane/. Znaki, słupki i podstawy mają nowy sposób mocowania,
stając się bardziej stabilne i łatwiejsze w użytkowaniu .
POMOCE DYDAKTYCZNE DO PROWADZENIA ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO Z DZIEĆMI W WIEKU 4-10 LAT.
Składane i przenośne Estetyczne i bezpieczne Dla dzieci o różnym wzroście Angażujące i interaktywne Lekkie i poręczne
Do prowadzenia zajęć w sali i w plenerze AUTA do wyboru - OZNAKOWANIE STRAŻY MIEJSKIEJ
Z1. Zestaw Startowy - mini miasteczko drogowe pozwala na prowadzenie zajęć w małych grupach - 2385 zł brutto
Z2. Zestaw Podstawowy - miasteczko ułatwia przekazanie szerokiego zakresu tematyki brd - 3850 zł brutto
Z3. Zestaw Rozszerzony - dzięki dodatkom miasteczko pozwala na pracę na większej przestrzeni - 4750 zł brutto
Z4. Zestaw Pokazowy - stojąca, dwustronna ścianka do prowadzenia pokazów, zabaw edukacyjnych - 3485 zł brutto
NOWOŚĆ Można dowolnie konfigurować modele aut w zestawie BEZ ZMIANY CENY
Można zamawiać pojedyncze auta - Wszystkie są w cenie 785 zł brutto za 1 sztukę niezależnie od modelu.
Z1. Zestaw Startowy – auta do wyboru
• 2 Pojazdy – np. Straż Miejska, autobus
• 1 mata – zebra o wym. 150cmx90cm, mocny płótno
• 4 komplety - słupki z podstawą,
• 12 znaków drogowych
• 2 sygnalizatory: 1 dla kierowców, 1 dla pieszych
• 3 torby – 1 pokrowiec zbiorczy i 2 pojedyncze
• Waga: do 6kg Wielkość 100x40x40cm

Z2. Zestaw Podstawowy - auta do wyboru
• 4 Pojazdy – np. Straż, autobus, osobowe , strażak
• 2 maty – zebra o wym. 150cmx90cm, mocne płótno
• 8 kompletów - słupki z podstawą,
• 12 znaków drogowych
• 4 sygnalizatory: 2 dla kierowców i 2 dla pieszych
• torby –zbiorcza i pojedyncze
• Waga: do 10 kg Wielkość x 100x40x50cm

Z3. Zestaw Rozszerzony - auta do wyboru
• 4 Pojazdy – np. Straż, osobowe, autobus, ambulans
• 3 maty – zebra 150x90cm + ulica /2 sztuki/ 300x120 cm
• 10 kompletów - słupki z podstawą,
• 12 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 Pokazowy – ścianka edukacyjna
• Składany stelaż o wym. 178x234cm z podstawami
• Wydruk: strona Ulica, strona Gra – Hasła+ LOGA
• Mata – zebra, znak Przejście, 2 sygnalizatory
• Zestaw do gry edukacyjnej dla całej grupy:
magnetyczne plansze, plansze-fotozagadki, kamizelki
• Waga: ok. 8 kg Wielkość: 3 torby - długa, duża, mała

POMOCE DYDAKTYCZNE

DODATKI

ZESTAWY INSTRUKTORSKIE

INDYWIDUALNE OZNAKOWANIE
Dla podkreślenia zaangażowania sponsora na zakup pomocy
edukacyjnej oferujemy możliwość oznakowania na samochodzie
Logo firmy, nazwa Programu lub Herb Miasta umieszczany
jest na boku torby – pokrowca lub/i na bokach auta.
Cena – 100 zł brutto za oznakowanie boków auta
Cena – 150 zł brutto za oznakowanie boków i tablic
Gratis - istnieje możliwość dopasowania autobusu do kolorystyki
np. komunikacji miejskiej Zamościa, Gdańska
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
przygotowane ciężarki, łatwe w użyciu i
przechowywaniu. 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.
MATY DROGOWE – druk fotograficzny na materiale typu PCV
Wymiary dopasowane są do wymiarów ulic. Zestaw pozwala na
budowanie układu ulic dopasowanych do możliwości
przestrzennych.
ZEBRA – zaznaczone chodniki, zebra, wym. 120x240
ULICA – komplet to 2 maty, zaznaczone chodniki, zebra, długa
jezdnia przed i za przejściem, wym.120x300,
RONDO – komplet to 2 maty o wym. 120cmx510cm, ulice i rondo
CENY brutto
ZEBRA 270 zł ULICA 550 zł RONDO : 560 zł

Puzzle drogowe
Zestaw 6 znaków: przejście,
rowery, zakaz skrętu, zakaz
zatrzymywania, sygnalizacja,
rondo,
Materiał PCV, cz-b, 30x34cm

Tabliczki na auto
6 haseł do przyklejenia:
silnik, tablica, reflektor,
kierunkowskaz, lusterko,
zderzak
Materiał magnetyczny

CENA brutto
PUZZLE 330 zł brutto

CENA brutto
TABLICZKI– 260 zł brutto

Transport
Do ceny zestawu należy doliczyć koszty kuriera – 55 zł brutto
Termin
Zestawy dostarczamy w terminie 3-4 tygodni od daty zamówienia
Płatność
Przedpłata, faktura 7 dni, z Urzędami, Policją, Samorządami możliwe
inne rozwiązanie
prowadzimy ogólnopolski program edukacyjny
GotowiDoDrogi.pl

KONTAKT
600 023 554
Wymagane zlecenie pisemne przesłane mailem
na adres: biuro@autochodzik.pl
SPRZEDAWCA

Fundacja CREDU ul. Rzemieślnicza 9/37
81-855 Sopot, NIP 5851465894
www.autochodzik.pl
fb/autochodzik.pl

