
D R U K  Z A M Ó W I E N I A 
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – 2019/2020
Wypełnione i podpisane zamówienie należy przesłać;
fax: 22 69 54 806, 22 69 54 836, mail: bok.wsz@pwn.pl
Więcej informacji pod numerem Infolinii: 22 69 54 800

KOD

DANE OSOBY ZAMAWIAJĄCEJ
Imię Nazwisko

Telefon e-mail

Funkcja osoby zamawiającej

DANE DO WYSYŁKI
Imię i nazwisko/ Placówka 

Ulica Nr

Kod pocztowy – Miejscowość

Oświadczam, że jestem uprawniony/a do zaciągania zobowiązań w imieniu placówki (w przypadku podania danych do faktury).

 Płatnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

DANE DO FAKTURY
Nazwa placówki 

Ulica nr NIP

Kod pocztowy – Miejscowość

TERMIN DOSTAWY

 Płatnikiem jest osoba fizyczna dokonująca zakupu związanego z jej działalnością zawodową.

NIE ZAPOMNIJ O PODPISIE!
 MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS

NIE ZAPOMNIJ O PODPISIE!
 MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS

NIE ZAPOMNIJ O PODPISIE!
 MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS

Administratorem Danych Osobowych jest PWN Wydawnictwo Szkolne sp. z o.o. sp.k ul. G. Daimlera 2, 02-460 Warszawa, Dane są  
przetwarzane w związku z zawartą umową o świadczenie usług/dostawę produktów. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania  
danych osobowych znajdują się na odwrocie.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PWN Wydawnictwo Szkolne Sp. z o.o. sp.k. , z siedzibą w Warszawie (02-460 Warszawa, 
ul. G. Daimlera 2) informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń 
końcowych, tj. w formie newslettera, SMS lub MMS, dotyczące produktów, usług, aktualnych ofert tej Spółki.

  Wyrażam zgodę na inicjowanie przez PWN Wydawnictwo Szkolne sp. z o. o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (02-460 Warszawa, 
ul. G. Daimlera 2) połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług tej Spółki.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PWN Wydawnictwo Szkolne Sp. z o.o. sp.k. , z siedzibą w Warszawie (02-460 Warszawa, 
ul. G. Daimlera 2) informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń 
końcowych, tj. w formie newslettera, SMS lub MMS, dotyczących podmiotów współpracujących ze Spółką, tj. podmiotów 
z Grupy kapitałowej PWN i na przetwarzanie moich danych osobowych do tego celu.

TYTUŁ KOD CENA 
brutto

LICZBA  
EGZ. RABAT WARTOŚĆ

Nowa Trampolina sześciolatka 9788326230141 129.00 zł
Nowa Trampolina sześciolatka. Znam litery i liczby 9788326230851 20.00 zł
Nowa Trampolina pięciolatka 9788326230042 129.00 zł
Nowa Trampolina pięciolatka. Poznaję litery i liczby 9788326230844 20.00 zł
Nowa Trampolina czterolatka 9788326229909 89.00 zł
Nowa Trampolina trzylatka 9788326230219 79.00 zł
Trampolina dla najmłodszych 9788326226427 59.00 zł
Hop, do góry! Sześciolatek 9788326230998 129.00 zł
Hop, do góry! Sześciolatek. Nauka pisania, czytania i liczenia 9788326225918   20.00 zł
Hop, do góry! Pięciolatek 9788326228261 129.00 zł
Hop, do góry! Pięciolatek. Przygotowanie do nauki czytania, pisania i liczenia 9788326225901 20.00 zł
Hop, do góry! Czterolatek 9788326228254 89.00 zł
Hop, do góry! Trzylatek 9788326228247 79.00 zł
Trampolina. Program wychowania przedszkolnego z terminarzem 9788326228902 25.00 zł
Trampolina +. Cyferki 9788326225512 25.00 zł
Trampolina +. Czytanki 9788326225543 25.00 zł
Trampolina +. Emocje 1 9788326225574 20.00 zł
Trampolina +. Emocje 2 9788326225581 20.00 zł
Trampolina +. Emocje 3 9788326225598 20.00 zł
Trampolina +. Literki 9788326225529 25.00 zł
Trampolina +. Szlaczki i wzorki 9788326225536 25.00 zł
Trampolina +. Wspomaganie kompetencji społecznych 9788326227424 15.00 zł
Trampolina +. Zabawy grafomotoryczne 1 9788326225468 15.00 zł
Trampolina +. Zabawy grafomotoryczne 2 9788326225475 15.00 zł
Trampolina +. Zabawy grafomotoryczne 3 9788326225482 15.00 zł
Czarodziejskie obrazki 1 9788326223938 10.00 zł
Czarodziejskie obrazki 2 9788326223945 10.00 zł
Czarodziejskie obrazki 3 9788326223952 10.00 zł
Badanie gotowości szkolnej. Karty diagnostyczne 9788326231018 19.00 zł
Karty obserwacji dziecka. Pięciolatek 9788326229831 19.00 zł
Karty obserwacji dziecka. Czterolatek 9788326229824 19.00 zł
Karty obserwacji dziecka. Trzylatek 9788326229817 19.00 zł
Hello STARTER 9788326225840 59,00 zł
Hello KIDS 9788326227745 39,00 zł
Memo i przedszkolaki 9788326226687 59,00 zł
Mini Bingo!. Podręcznik do jęz. ang. dla najmłodszych (w kompl. 1 CD) 9788326211645 49,00 zł
ABCDeutsch 1 9788326210853 59,00 zł
Bajki na cztery pory roku. Artur rak, co chodził wspak 9788326224713 19,00 zł
Bajki na cztery pory roku. Motyl Powsinoga 9788326224720 19,00 zł
Bajki na cztery pory roku. Na ratunek 9788326223655 19,00 zł
Bajki na cztery pory roku. Tajemnice zaginionego orzeszka 9788326224706 19,00 zł
Teatrzyki na cztery pory roku 9788326223921 29,00 zł
Bajkoterapia. Bajki terapeutyczne 9788326227165 29,00 zł
Bajkoterapia. Scenariusze zajęć z elementami bajkoterapii 9788326227172 29,00 zł
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Elementy integracji sensorycznej 9788326227196 39,00 zł
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Funkcjonowanie społeczne 9788326227189 39,00 zł
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Koncentracja uwagi 9788326227202 39,00 zł
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Koordynacja wzrokowo- 
-słuchowo-ruchowa 9788326227219 39,00 zł

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Motoryka mała 9788326227226 39,00 zł
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Myślenie matematyczne 9788326227233 39,00 zł
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Orientacja przestrzenna 9788326227240 39,00 zł
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Percepcja słuchowa 9788326227257 39,00 zł
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Percepcja wzrokowa 9788326227264 39,00 zł
Zajęcia ruchowe. Ćwiczenia gimnastyczne 9788326226397 29,00 zł
Zajęcia ruchowe. Ćwiczenia poranne 9788326226359 29,00 zł
Zajęcia ruchowe. Gry i zabawy ruchowe 9788326226380 29,00 zł
Umiem więcej. Zanim pójdziesz do szkoły 9788326220920 19,00 zł
Karty z literami i Karty matematyczne 9788326224683 15,00 zł
Trampolina +. Zajęcia wspomagające w przedszkolu 9788326230486 599.00 zł

ŁĄCZNIE 
1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji zamówienia.
2. Przy zamówieniu powyżej 100 zł koszt dostawy pokrywa Wydawnictwo, koszt zamówienia poniżej 100 zł wynosi 13 zł.
3. Forma dostawy: przesyłka kurierska.
4. Termin płatności: 30 dni
5. Forma płatności:  za pobraniem  przelew.
6. Zwroty towarów należy kierować na adres: Magazyn Zwrotów, Smolice 1H, Hala DE – DOK nr 3, 95-010 Stryków.
Reklamacje proszę kierować pod numer infolinii 22 69 54 800.
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy (Zamówienia) w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.



Pomoce liczba uwagi

Pomoce edukacyjne DLA DZIECKA

Trampolina +. Zabawy sensoryczne

Trampolina +. Zabawy logopedyczne

Trampolina +. Składanki

Trampolina +. Zabawy matematyczne 1

Trampolina +. Zabawy matematyczne 2

Trampolina +. Zabawy matematyczne 3

Trampolina +. Zabawy i eksperymenty przyrodnicze

Trampolina +. Zabawy ze sztuką

Badanie gotowości szkolnej. Karty diagnostyczne

Klaser na literki

Pomoce dydaktyczne DLA NAUCZYCIELA

Plakat "Kodeks przedszkolaka"

Plakat "Zdrowy przedszkolak"

Zestaw historyjek obrazkowych "Emocje i kompetencje społeczne"

Zestaw historyjek obrazkowych "Zdrowie i sprawność ruchowa"

Plansze demonstracyjne i aktywizujące 

Plansze demonstracyjne w formacie A2 

Hop, do góry! Litery i liczby

Nowa Trampolina. Litery i liczby

Wyrazy do czytania globalnego

Zestaw zaproszeń na uroczystości przedszkolne

Zestaw zaproszeń na zakończenie roku przedszkolnego

Trampolina +. Karty zadaniowe i ćwiczenia interaktywne

Polska. Europa. Świat. Wielka księga do pracy grupowej 

RABAT LUB ZESTAW ZA RABAT

Biblioteka Nauczyciela. Zestaw 1 (5 książek) i szkolenie 

Biblioteka Nauczyciela. Zestaw 2 (5 książek) i szkolenie 

Biblioteka Nauczyciela. Zestaw 3 (4 książki) i szkolenie 

Worek sportowy z akcesoriami

Zabawka: Projektor kosmiczny

Zabawka: Mikroskop dla malucha

Zabawka: Mega stacja meteo

Zabawka: Nauka w szklarni

Zabawka: Triops prehistoryczne stworzenie

Torba filcowa
 

Administratorem Danych Osobowych jest PWN Wydawnictwo Szkolne sp. z o.o. sp.k ul. G. Daimlera 2, 02-460 Warszawa, 
dalej także jako „Spółka”. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 
pod adresem e-mail: iod@wszpwn.com.pl. 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji udostępnianych przez Spółkę produktów lub usług lub marketingu 
towarów i usług własnych Spółki (w formie papierowej), stanowiącego tzw. prawnie uzasadniony interes Spółki 
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Po wyrażeniu odrębnej zgody, na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych 
drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego. W przypadku 
wyrażenia dodatkowej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu 
przesyłania informacji marketingowych dotyczących usług lub produktów innych podmiotów – w formie elektronicznej, 
telefonicznej lub papierowej, w zależności od wyrażonej zgody. Spółka nie dokonuje profilowania.

W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym 
lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom 
lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie 
z zawartymi umowami powierzenia. W innych przypadkach dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom 
upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub innym podmiotom, jeżeli wynika to wyraźnie z odrębnie złożonej 
zgody na udostępnienie.

Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z produktów/usług Spółki będą przetwarzane na czas 
umożliwienia nabycia produktu i jego dostarczenia lub przez okres rzeczywistego korzystania z danej usługi, po czym 
dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj.  10 lat. 
Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu 
odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług Spółki w formie papierowej, czyli 
na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia 
sprzeciwu na takie przetwarzanie.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, 
osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do 
zawarcia umowy o świadczenie usług/dostawę produktów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak 
możliwości z nich skorzystania.

NIE ZAPOMNIJ O PODPISIE!
 MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS


