Wydawnictwo Edukacyjne SPS
Studio Profilaktyki Społecznej Sp. z o.o.
Aleja 29 Listopada 39A, 31-425 Kraków, www.wydawnictwosps.pl
tel. 12 6369285, fax: 12 6269440 , e-mail: wydawnictwo@sps.org.pl

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

L.P

BROSZURY- tytuł publikacji:

Pakiet 50
egzemplarzy

Cena za
pakiet 50
egz. (w tym
VAT)

1.

NOWOŚĆ!
Nowe zadania gmin i miast po zmianie ustawyuzależnienia behawioralne, finansowanie zadań z
„małpek” itp. Informator dla samorządowców

50 szt.

145,00 zł

2.

Alkohol i narkotyki przy tablicy – profilaktyka w
szkole. Informator dla pedagogów, dyrektorów i
nauczycieli

50 szt.

145,00 zł

3.

Ciąża bez alkoholu. Dlaczego warto zachować w
tym czasie abstynencję

50 szt.

145,00 zł

4.

Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne.
Informator dla konsumentów alkoholu

50 szt.

145,00 zł

5.

Uzależnienie od alkoholu.
Przyczyny, objawy i powrót do zdrowia

50 szt.

145,00 zł

6.

Uzależnienie od alkoholu a rodzina.
Jak radzić sobie z piciem swoich bliskich

50 szt.

145,00 zł

7.

Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego.
Poradnik dla rodzin i instytucji

50 szt.

145,00 zł

8.

Wychowanie bez przemocy. Jak zbudować
pozytywną relację z dzieckiem

50 szt.

145,00 zł

9.

Jak skutecznie przestrzegać prawa i nie sprzedawać
alkoholu nieletnim. Poradnik dla przedsiębiorców

50 szt.

145,00 zł

10.

Jak wspierać abstynencję dziecka - poradnik dla
rodziców

50 szt.

145,00 zł

11.

Ochronić się przed przemocą. Poradnik dla osób
krzywdzonych

50 szt.

145,00 zł

12.

Procedura „Niebieskie Karty” i inne przepisy
prawne. Informator dla ofiar i świadków przemocy

50 szt.

145,00 zł

KSIĄŻKI- tytuł publikacji:

Liczba
egzemplarzy

Cena za
1 egz. (w

Ogółem liczba pakietów
danego tytułu

Ogółem liczba egzemplarzy

tym
VAT)
1.

NOWOŚĆ!
"Zobowiązanie do leczenia odwykowego - nadzór
kuratora nad osobami uzależnionymi od alkoholu"
Autorzy: Jadwiga Fudała, Kama Dąbrowska, Alina
Prusinowska -Marek

1

56 zł

2.

„Psychologiczne i relacyjne wyznaczniki przemocy
domowej. Charakterystyka sprawców”, Autor
Danuta Rode

1

38 zł

3.

"Zobowiązanie i motywowanie do leczenia
odwykowego" Autorzy Jadwiga Fudała, Kama
Dąbrowska

1

38 zł

Razem
Koszty wysyłki: 35,00 zł (brutto) kurier
Suma zamówienia: …………………………………………………… słownie…………………………………………………………..……………………………………..
Dane Do FV:
ADRES E-MAIL:……………………………........................................................TELEFON KONTAKTOWY ……………………..............................
FAKTURĘ VAT PROSZĘ WYSTAWIĆ NA:…………....................................…………………………….....................……………………………………….
ADRES:……………………………………………..............................……NIP:............…..….…...…...........................……….………………………………….
płatność przelewem na podstawie FV 7 dni po jej otrzymaniu.
proszę wysłać na adres: - proszę uzupełnić w przypadku gdy adres jest inny niż adres w danych do FV
adres

..........................................................................................................................................................................................

kod...........................................................miejscowość..........................................................................................................

………………………..................………………
Pieczęć i podpis Zamawiającego
Wypełniony formularz zamówienia prosimy przesłać e-mailem: wydawnictwo@sps.org.pl
lub faksem: 12 626 94 40 Osoba do kontaktu: Agnieszka Dudek tel. +48 660 675 194 lub do
biura: 12 636 92 85
Forma płatności:
• przelew 7 dni (osoby prawne)
• za pobraniem (osoby fizyczne)
………………………..................………………
Pieczęć i podpis Zamawiającego

