OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS

Konkurs Matematyczny
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
Nazwa szkoły: ...................................................................................
Ulica: .................................................................................................
Kod pocztowy: .......-.............
Poczta: ...............................................................................................
e-mail: ...............................................................................................
(min. 10 osób)
Liczba uczniów zgłoszonych do konkursu:

pieczątka szkoły

– kategoria Podstawowa 3
– kategoria Podstawowa 4
– kategoria Podstawowa 5
– kategoria Podstawowa 6
– kategoria Podstawowa 7
– kategoria Gimnazjum 2
– kategoria Gimnazjum 3
– kategoria Liceum 1
– kategoria Liceum 2
– kategoria Liceum 3

NAGRODA DLA ORGANIZATORA:
ZESTAW FOREMEK SILIKONOWYCH
Liczba wszystkich uczniów w szkole uczących się matematyki: .........................................
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego konkurs w szkole: .........................................
BGŻ BNP Paribas S.A. O/POZNAŃ
07 2030 0045 1110 0000 0280 8420
Zgłoszenia prosimy przesyłać
listem poleconym na adres:
Amercom S.A., 61-005 Poznań, ul. Główna 12,
z dopiskiem OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-MATEMATYKA.PLUS
lub e-mailem na adres matematyka@amercom.com.pl.
Akceptujemy regulamin i zobowiązujemy się do rzetelnego przeprowadzenia konkursu,
a także dostarczenia dowodu wpłaty.

Magiczna Kolekcja Bajek
czyta

MACIEJ STUHR

Czyta bajki
Gra melodie
Naśladuje dźwięki

JAK DZIAŁA MAGICZNE PIÓRO

na stronie: www.magicznakolekcjabajek.pl

Kolekcja
obejmuje 24
interaktywne
książki.

Z KAŻDĄ KSIĄŻKĄ
PŁYTA Z WERSJĄ
DŹWIĘKOWĄ
BAJKI

IDEALNA
POMOC
W NAUCE
CZYTANIA
Wyślij kupon i zamów subskrypcję płatną przy odbiorze.

TAK, proszę przesłać na podany niżej adres pierwszy i kolejne tomy bajek „Magiczna Kolekcja Bajek”.

Wysyłka raz w miesiącu po dwa numery, koszt wysyłki (12,50 zł) pokrywa kupujący. Pierwsza przesyłka
w cenie 26,45 zł (+ koszty wysyłki), kolejne 39,90 zł (+ koszty wysyłki). Nie wysyłam teraz pieniędzy. Za
przesyłkę zapłacę po jej otrzymaniu. Mam prawo zwrotu przesyłki w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.

Imię
Nazwisko
nr

Ulica

Miejscowość

Zamawiam Magiczną Kolekcję Bajek

od nr

Liczba kompletów

Zamawiam TYLKO Magiczne Pióro

w cenie 99 zł (plus koszty wysyłki – 12,50 zł)
Wraz z piórem proszę przysłać
następujący tom bajki

Nr

TAK

, chcę otrzymać za szybką odpowiedź Magiczne Pióro GRATIS!
(wysyłka z 12 numerem, promocja dotyczy zamówień na całą kolekcję od 1 lub 2 numeru)
Podpis ..........................

Data ..........................

Zgadzam się na umieszczenie moich danych osobowych w informatycznej bazie danych Amercom SA z siedzibą 00-844 Warszawa ul. Grzybowska 87 oraz na ich przetwarzanie zgodnie z treścią ustawy z 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU z 2002 r. nr
101 poz. 926. z późn. zm.) w celach promocyjnych, informacyjnych bądź innych celach marketingowych ﬁrmy Amercom SA, a także na
udostępnienie ich innym podmiotom. Mam prawo dostępu, wnoszenia poprawek oraz usuwania moich danych osobowych, a ich podanie
jest dobrowolne.

Podpis ..........................

KSIĄŻKA

Magiczne Pióro*

Zobacz prezentację

Kod pocztowy

INTERAKTYWNA

Data ..........................

Amercom SA Oddział Poznań, ul. Na Miasteczku 12, 61-144 Poznań, tel. 61 85 83 802, fax 61 64 16 433
www.amercom.com.pl, e-mail: subskrypcja@amercom.com.pl

W pierwszym numerze
Magicznej Kolekcji Bajek
ukazała się książka i płyta z bajką
„Kot w butach”.
Do pierwszego tomu w prezencie:
– album do kolekcji naklejek,
– naklejki.

Zamów prenumeratę
lub subskrypcję już dziś,
a otrzymasz Magiczne Pióro
w prezencie!
Magiczne Pióro
otrzymają bezpłatnie
prenumeratorzy (zapłata
z góry) z pierwszą przesyłką
oraz subskrybenci (zapłata
przy odbiorze) z 12 numerem,
którzy złożyli zamówienie
na całą kolekcję od 1 lub
2 numeru w wydawnictwie
Amercom SA. Pióro można
również zakupić oddzielnie,
składając zamówienie
telefonicznie tel. 61 85 83 802
lub przez Internet
www.amercom.com.pl,
w cenie 99 zł (plus koszty
wysyłki – 12,50 zł), do pióra
będzie dołączony jako prezent
jeden tom bajek (do wyboru).

