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Nazwa materiału
Cały 

pakiet 
zawiera:

Pół
pakietu 
zawiera:

1/4 pakietu
zawiera:

Zamawiam 
sztuk:

Cena brutto
za szt.

Razem

CAŁY PAKIET 1845 zł

PÓŁ PAKIETU 922,50 zł
1/4 PAKIETU 492 zł

1. Ulotka A4 „Umiem powiedzieć nie!” 
(szkoła podstawowa, klasy IV–VI) 500 250 125 0,96 zł

2.  Ulotka 2∕3 A4 „Nikotyna to trucizna!” 
(szkoła podstawowa, klasy IV–VI) 500 250 125 0,70 zł

3. Ulotka A4 „Ile kosztuje palenie?” 
(gimnazjum, klasy IV–VI) 500 250 125 0,96 zł

4.  Ulotka 2∕3 A4 „Co siedzi w środku?” 
(gimnazjum, klasy IV–VI) 500 250 125 0,70 zł

5.  Ulotka A4 dla rodziców „Palisz Ty, 
palę ja!” 500 250 125 0,96 zł

6.  Plakat A2 (dla szkół podstawowych 
i gimnazjów, ośrodków zdrowia, 
urzędów, instytucji użytku publicz-
nego)

2 × 10 2 × 5 2 × 3 3,00 zł

7.  „Scenariusz zajęć do realizacji 
programu oraz sposobu wyko-
rzystania ankiety ewaluacyjnej” 
(nauczyciele), format A4

20 10 5 5,00 zł

8.  Ankiety ewaluacyjne A5 programu 
Papierosy – nie, dziękuję! Nie 
śmierdzę! (szkoła podstawowa 
oraz gimnazjum) do wykorzystania 
przed zajęciami i po zajęciach,

2 × 50 2 × 25 2 × 15 0,96 zł

RAZEM

GMINA/MIASTO .....................................................................................................................................................................................
zgłasza swój udział w kampanii Papierosy – Nie, dziękuję! Nie śmierdzę i upoważnia Stowarzyszenie 

Producentów i Dziennikarzy Radiowych do wystawienia faktury na kwotę:

....................... + 20 (koszt przesyłki) PLN

FAKTURĘ WYSTAWIĆ NA:

Nazwa instytucji:   ................................................................................................................................

Adres     ................................................................................................................................

Kod pocztowy    ................................................................................................................................

NIP     ................................................................................................................................

Imię i nazwisko zamawiającego ................................................................................................................................

.....................................................
(pieczątka imienna i podpis)

PAPIEROSY?Nie, dziękuję!
NIE

ŚMIERDZĘ!

Papierosy – nie, dziękuję! Nie śmierdzę! – to program edukacji antynikotynowej 
dla uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej oraz klas I–III gimnazjum wraz 
z informacją dla rodziców (opiekunów) na temat skutków biernego palenia.

Co otrzymasz, zamawiając zestaw?

1 Nowoczesne materiały do pro� laktyki pierw-
szorzędowej, w których stawiamy na aspekt 
edukacyjny (asertywność, e-papierosy, bier-
ne palenie), a nie na straszenie dzieci.

2 Scenariusze zajęć dla realizatorów programu 
w szkołach podstawowych i gimnazjach.

3 Ankietę ewaluacyjną, dzięki której zbadasz – 
przed zajęciami i po – czy młodzi ludzie pogłębi-
li swoją wiedzę o skutkach palenia papierosów!

Diagnoza:

Po papierosy sięga blisko 1/3 Polaków, a za-
czynają palić już 13-latkowie!

W Polsce pali prawie 30% społeczeństwa, czyli oko-
ło 10 mln dorosłych osób, a 4 mln dzieci jest narażo-
nych na bierne palenie. Niestety, obniża się przy tym 
wiek inicjacji nikotynowej wśród dzieci i młodzieży. 
Po pierwszego papierosa młodzi sięgają zazwyczaj 
jeszcze przed trzynastym rokiem życia. Jak pokazują 
ostatnie badania ESPAD (2011 r.), w klasach trzecich 
gimnazjów przynajmniej raz – w cza-
sie ostatnich 30 dni przed bada-
niem – paliło aż 28,5% dziew-
cząt oraz 31,2% chłopców, 
a codzienne palenie w ilo-
ściach przekraczających 10 
papierosów dziennie de-
klarowało 2,7% dziewcząt 
i 5,4% chłopców.

OFERTA


