
Dopalacze  
wciąż zbierają 
śmiertelne 

żniwo!

Samorządy: mimo 
pandemii działamy 
normalnie

Najnowsze  
materiały premium 
– kampania 2021!
Dołącz do nowych 
kampanii i odbierz 
nagrody za szybkie 
zgłoszenie



Przed samorządami  
czas ogromnych wyzwań.  
Trzeba naprawić to, co zepsuła 
pandemia!

Początek 2021 r. to dla gmin czas wyjątkowo wytężonej pracy. Władze 
i pełnomocnicy podejmują działania profilaktyczne, które teraz 
są szczególnie potrzebne. Epidemia koronawirusa wyzwoliła wie-
le problemów. Stres, niepewność i zamknięcie w domach sprawiły, że 
problem dopalaczy i innych używek mocno się nasilił. Po okresie za-
wieszenia samorządy organizują pracę na nowo i wybierają bez-
pieczne działania profilaktyczne, które oferuje Krakowska Aka-
demia Profilaktyki.

Łabiszyn (woj. kujawsko-
pomorskie): Przestrzegamy 
reżimu, ale pracujemy 
normalnie. Nie można dać się 
zwariować!
– Kampania Krakowskiej Akademii Profilaktyki 
trafi do szkół, uczniowie będą mogli zabierać ma-
teriały dla siebie i rodziców – mówi Aleksandra Klin-
ger, pełnomocnik burmistrza ds. profilaktyki i przeciw-
działania uzależnieniom. – Przez cały okres pandemii 
działamy normalnie. Tylko podczas lockdownu prze-
szliśmy na tryb zdalny, ale cały czas pracowaliśmy, pro-
wadziliśmy terapie. Nikt nie został pozbawiony pomocy 
– mówi pani pełnomocnik. Obecnie mieszkańcy mogą 
korzystać z pomocy stacjonarnej. – Dbamy o masecz-
ki, dezynfekcję rąk, ale nic się w naszym podejściu 
do pracy i profilaktyki nie zmieniło. Nie dajmy się 
zwariować! – mówi Aleksandra Klinger.

Wadowice Górne  
(woj. podkarpackie): W czasie  
epidemii stawiamy na 
bezpieczne materiały
– Realizujemy bezpieczne działania profilaktycz-
ne. Materiały Krakowskiej Akademii Profilakty-
ki trafią do szkół. Uczniowie będą mogli zabrać je 
dla siebie i rodziców – mówi Krystyna Płatek z Gminnej 
Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
W Wadowicach Górnych mimo epidemii COVID-19 
mieszkańcy mogą korzystać ze wszelkich form wspar-
cia – stacjonarnie lub zdalnie. – W dobie pandemii 
stawiamy na ulotki oraz informacje na tablicach 
ogłoszeń, tak aby profilaktyka była bezpieczna – 
wyjaśnia Krystyna Płatek.



Krakowska Akademia Profilaktyki: 
Promujemy aktywność samorządów
l Stepnica (woj. zachodniopomorskie): działamy wspólnie 

z Policją na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców
Posterunek Policji w Stepnicy otrzymał narkotesty DrugWipe S6, zakupione z budżetu Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. Nar-
kotesty na ręce kierownika posterunku przekazała Pani Beata Rogalska – Skarbnik 
Gminy, Członek GKRPA.

lOpatówek (woj. wielkopolskie): Mimo pandemii  
jesteśmy aktywni

– Jesteśmy bardzo aktywni, realizujemy mnóstwo programów profilaktycznych, m.in. Program 
Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie”, którego celem jest opóźnienie inicjacji al-
koholowej wśród dzieci oraz ograniczanie problemów związanych z piciem alkoholu poprzez 
wzmacnianie czynników chroniących. Docieramy także do przedsiębiorców zajmujących 
się sprzedażą alkoholu, uczymy odpowiedzialnej sprzedaży. Współpracujemy z różnymi organizacjami, policją i szkołami – wyjaśnia 
Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki.

Dzielnicowi dystrybuują wśród mieszkańców różnego rodzaju materiały profilaktyczne, przestrzegające m.in. przed sięganiem po narkotyki..

l Krzymów (woj. wielkopolskie): antynarkotykowe akcje profilaktyczne w szkołach
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego to najlepszy czas na prewencję zachowań ryzykownych – wie o tym gmina Krzymów, która 

przygotowuje akcje profilaktyczne adresowane do rodziców. Inicjatywie będą towarzyszyć ciekawe eksponaty, dzięki którym odbiorcy akcji dowiedzą 
się, jak mogą wyglądać narkotyki i związane z nimi akcesoria. Do specjalnej skrzynki trafiły imitacje narkotyków i dopalaczy oraz przyrządy 
służące do ich ważenia, dzielenia i zażywania. Dzięki temu, że rodzice zobaczą je na własne oczy, będą mogli w porę zareagować, gdy podobne 
przedmioty pojawią się w ich domu.

Źródło: https://www.stepnica.pl/aktualnosci/pokaz/4751_narkotesty_dla_policji_w_stepnicy



Główny Inspektor Sanitarny ostrzega: do Polski 
trafił bardzo niebezpieczny dopalacz!
Narkotyk pod nazwą 
etazen jest wyjątkowo 
toksyczny oraz ma dużą siłę 
działania. Jest ok. 60 razy 
mocniejszy niż morfina! 
Środek jest sprzedawany 
w postaci proszku, ale 
może też przybierać postać 
suszu do palenia, liquidu 
do e-papierosa oraz sprayu 
donosowego.

GIS podkreśla, 
że użytkownicy 
dopalaczy często 
nie są świadomi, 
jakie substancje 
spożywają, co 
powoduje trudności 
w ratowaniu zdrowia 
i życia przez służby 
medyczne.

Mimo epidemii wciąż dochodzi do śmiertelnych zatruć dopalaczami, 
a ich ofiarami najczęściej padają młodzi ludzie. Wspólnie możemy zrobić 
wiele, by nie dopuścić do kolejnych tragedii. Przystąp już dziś do 
koalicji na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa!



„Dopalacze – powiedz stop!”  
– bezpieczna profilaktyka na trudne czasy
Docieranie do mieszkańców w ostatnich miesiącach było mocno utrudnione. Okres 
pandemii nasilił jednak wiele negatywnych zjawisk, którym należy przeciwdziałać. To 
najwyższy czas, by powrócić do działań profilaktycznych!
Najnowsza oferta Krakowskiej Akademii Profilaktyki to komplet materiałów, 
które umożliwiają dotarcie do mieszkańców bez narażania na zakażenie 
koronawirusem.

Państwa praca nigdy nie była potrzebna tak bardzo!  
Już teraz należy zacząć działania i chronić mieszkańców.

l  Pakiety premium dostosowane do zgłaszanych 
przez Państwa potrzeb. Wsłuchujemy się w głosy 
pełnomocników. Wiemy, że poza ulotkami potrzebują 
Państwo atrakcyjnych materiałów poruszających 
kwestie narkotyków – czegoś, co zaangażuje młodych 
ludzi i może być wykorzystywane przez nauczycieli oraz 
rodziców.

l Włączenie Państwa gminy do wielkiej koalicji na 
rzecz zdrowia i bezpieczeństwa (potwierdzone 
certyfikatem).

l  Nowe materiały, które są odpowiedzią na 
niepokojące dane o rekordowym spożyciu alkoholu 
w Polsce – niezbędny zestaw w każdej gminie!

Uwaga! Nowe zestawy materiałów!
Co oferujemy w 2021 r.?



Nasze materiały to odpowiedź  
na apele PARPA i spełnienie 
postulatów zgłaszanych przez gminy!

á  Pełnomocnicy: 
potrzebujemy 
materiałów, które 
angażują młodzież 
oraz mogą być wykorzystane podczas lekcji 
i w domu!

á  Nasza odpowiedź: do każdego pakietu kampanii 
„Dopalacze – powiedz stop!” dodajemy zestaw 
atrakcyjnych dla młodych ludzi gazet „Narkotyki? 
Dziękuję, nie próbuję!”. Wydawnictwo angażuje 
młodzież i może być wykorzystane podczas lekcji lub 
przekazane do wypełnienia w domu. Poza przydatną 
wiedzą na temat dopalaczy i innych narkotyków, 
w gazecie znajdują się atrakcyjne zadania – krzyżówki, 
quizy i wiele innych. Super nowość, która sprawdzi 
się w każdej gminie!

NARKOTYKI?NARKOKOKOKOKOKOTYKITYKITYKITYKITYKITYKITYKITYKITYKI???NARKOTYKI?TYKIKO ?
D Z I Ę K U J Ę ,  N I E  P R Ó B U J Ę !

NARKOTYKI?NARKOKOKOKOKOKOTYKITYKITYKITYKITYKITYKITYKITYKITYKI???NARKOTYKI?TYKIKO ?
D Z I Ę K U J Ę ,  N I E  P R Ó B U J Ę !NARKOTYKI?NARKOKOKOKOKOKOTYKITYKITYKITYKITYKITYKITYKITYKITYKI???NARKOTYKI?TYKIKO ?D Z I Ę K U J Ę ,  N I E  P R Ó B U J Ę !NARKOTYKI?NARKOKOKOKOKOKOTYKITYKITYKITYKITYKITYKITYKITYKITYKI???NARKOTYKI?TYKIKO ?D Z I Ę K U J Ę ,  N I E  P R Ó B U J Ę !



Nasze materiały to odpowiedź  
na apele PARPA i spełnienie 
postulatów zgłaszanych przez gminy!

á PARPA: mimo pandemii nie należy zawieszać działań!

Katarzyna Łukowska, p.o. Dyrektor Państwowej Agencji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
l  Niepokoi mnie, że niektóre gminy podejmują decyzję 

o zawieszeniu wszelkich działań. 
l  Od momentu ogłoszenia stanu epidemii minęło już kilka tygodni 

– wydaje się, że to wystarczająco dużo czasu, by odpowiednio 
zorganizować pracę konsultantów, terapeutów i wszelkich 
służb pomocowych*.

á  Nasza odpowiedź: do każdego pakietu dodajemy zupełnie nową 
broszurę – kompendium wiedzy o alkoholu i uzależnieniach. 
Z broszury mieszkańcy dowiedzą się m.in., czy ich picie jest 
bezpieczne. Odkryją, jak alkohol wpływa na zdrowie i jakie szkody 
powoduje. Poznają sposoby na wsparcie bliskich, którzy piją 
nadmiernie.

*  Wywiad z Katarzyną Łukowską, p.o. Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z maja 
2020 r. 

Co powinieneś wiedzieć

PRAWDA
O ALKOHOLU



Nasze materiały to odpowiedź  
na apele PARPA i spełnienie 
postulatów zgłaszanych przez gminy!

Czym jest koalicja?
To grupa gmin, które postanowiły wyjść naprzeciw 
problemom nasilającym się w czasie epidemii. 
Przystępując do kampanii profilaktycznych, samorządy dają dowód swojej troski o zdrowie mieszkańców. 
Pokazują, że nawet w tak trudnych warunkach można i trzeba stawiać na profilaktykę i przeciwdziałanie 
problemom alkoholowym! Przykłady dobrych praktyk z całej Polski można znaleźć na stronie Krakowskiej 
Akademii Profilaktyki. W tym zaszczytnym gronie nie może zabraknąć Państwa samorządu!

á  Statystyki: bijemy rekordy 
spożycia alkoholu. Tak źle 
nie było nigdy!

á  Nasza odpowiedź: 
budujemy  
wielką koalicję 
samorządów na rzecz 
zdrowia i bezpieczeństwa!

 

Gmina Dąbrowa 
NALEŻY DO  



Udoskonalony zestaw premium  
w trosce o młodzież  
w Państwa gminie

W odpowiedzi na Państwa 
 postulaty opracowaliśmy nowy 

pakiet, który zawiera także angażujące materiały 
dla młodzieży. Poza tradycyjnym zestawem ulotek 

i plakatów w pakiecie kampanii zawarliśmy:

1  Pakiet gazet Narkotyki? 
Dziękuję, nie próbuję! 
Wydawnictwo porusza kwestie 
dopalaczy i innych substancji 
odurzających. W prostych 
słowach wyjaśnia zagrożenia 
i informuje o możliwościach 
uzyskania wsparcia. Gazeta 
angażuje młodych ludzi 
– poza zestawem wiedzy 
zawiera także quizy, krzyżówki 
i zadania.

2  Broszury Prawda 
o alkoholu. Co 
powinieneś wiedzieć. 
Publikacja to kompendium 
wiedzy na temat alkoholu, 
jego działania na organizm 
oraz uzależnień. Prosty język 
i przyjazna forma pozwolą 
mieszkańcom sprawdzić, czy 
ich picie jest bezpieczne oraz 
znaleźć wsparcie dla osób 
z problemem alkoholowym. 
W publikacji wyjaśniamy, czym 
jest płodowy zespół alkoholowy, 
obalamy mity na temat 
picia w czasie pandemii oraz 
uświadamiamy zagrożenia.

3  Materiały poświęcone 
koronawirusowi. 
W trosce o mieszkańców 
Państwa gminy do każdego 
zakupionego pakietu 
dodajemy całkowicie za 
darmo ulotki na temat 
COVID-19. Przy okazji 
działań profilaktycznych 
mogą Państwo dostarczyć 
lokalnej społeczności wiedzy 
potrzebnej podczas epidemii.

4 Certyfikat włączenia 
się w koalicję gmin 
na rzecz zdrowia 
i bezpieczeństwa. 
Dokument potwierdza 
włączenie się do grupy 
samorządów, które 
postanowiły wyjść naprzeciw 
problemom nasilającym się 
w czasie epidemii. Certyfikat 
jest świadectwem, że nawet 
w tak trudnych warunkach 
można i trzeba stawiać na 
profilaktykę i przeciwdziałanie 
problemom alkoholowym! 
Warto się nim pochwalić 
w urzędzie lub na stronie 
internetowej.

Co powinieneś wiedzieć

PRAWDA
O ALKOHOLU

Koronawirus  
– zadbaj  
o siebie i swoich bliskich

Koronawirus wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Jej najczęstsze 
objawy to gorączka, kaszel, duszności i problemy 
z oddychaniem. Symptomy mogą przypominać grypę – bywa, że 
pojawia się ogólne zmęczenie i ból mięśni. Dla niektórych osób 
choroba można stanowić śmiertelne zagrożenie! Chodzi 
zwłaszcza o seniorów i pacjentów cierpiących na astmę, choroby serca 
czy cukrzycę. Sprawdź, jak chronić się przed zakażeniem.

 

Gmina Dąbrowa 
NALEŻY DO  

Co powinieneś wiedzieć

PRAWDAO ALKOHOLU



Sprawdzone materiały profilaktyczne dla Państwa gminy

ULOTKA 
DLA RODZICÓW

 

 

 ZABIĆ!
Dopalacze to produkty zawierające chemiczne 

substancje, które działają na ośrodkowy układ nerwowy. 
Nawet jednorazowy eksperyment z tymi groźnymi 

narkotykami może skończyć się tragicznie. 
Dowiedz się więcej i chroń swoje dziecko!

DOPALACZE
MOGĄ

 

 

 

DOPALACZE 
– CO POWINNO 
ZANIEPOKOIĆ?

ULOTKA 
DLA RODZICÓW

Zachowanie po zażyciu dopalaczy może 
być różne, dlatego nie ma typowego 

schematu, który pozwoliłby z całą 
pewnością określić, czy dana osoba jest 

pod wpływem tych narkotyków. Kiedy 
należy zachować wyjątkową czujność?

 

 

 WSPARCIA!
Nagła zmiana zachowania, wahania nastroju, 

niezrozumiałe wyjścia z domu, dziwne przesyłki – to 
sygnały, które powinny wzbudzić Twoją czujność. Stosuj 

zasadę ograniczonego zaufania i pamiętaj, że możesz 
liczyć na wsparcie profesjonalistów.

ULOTKA 
DLA RODZICÓW

PODEJRZEWASZ, ŻE TO 
DOPALACZE? POSZUKAJ  

 

 

ULOTKA 
DLA MŁODZIEŻY

DOPALACZE?
ZAREAGUJ!

Ktoś z Twojego otoczenia bierze 
dopalacze albo chce Ci je sprzedać? 

Opowiedz o tym rodzicom lub 
nauczycielom albo anonimowo poinformuj 
ekspertów. To nie jest donoszenie! Możesz 

uratować życie swoich kolegów!

 

 

 DOPALACZAMI?
Nie jest łatwo być rodzicem dorastającego dziecka. 

Nastolatki wbrew pozorom potrzebują jednak dyskretnej 
obecności mamy i taty. Chcą mieć pewność, że mogą 

liczyć na ich pomoc i rozwiązanie nawet trudnych 
problemów. Dobry kontakt z dzieckiem znacząco obniża 

ryzyko sięgnięcia przez nie po narkotyki.

ULOTKA 
DLA RODZICÓW

JAK CHRONIĆ 
DZIECKO PRZED

 

 

 NIE DAJ SIĘ 
NABRAĆ!

ULOTKA 
DLA MŁODZIEŻY

Uczucie lęku, smutek i myśli 
samobójcze – taki efekt wywołują 

dopalacze. Nie ryzykuj! Powiedz „stop”!

ULOTKA 
DLA MŁODZIEŻY

 

 

 

Widziałem, co działo się z Rafałem… Nigdy nie chciałbym 
się znaleźć w jego skórze. Pamiętam, że fi lmiki z jego 

udziałem długo krążyły po całej szkole. Dlatego nigdy nie 
wezmę dopalaczy! – zapewnia Jakub.

DOPALACZE? 
WOLĘ ZREZYGNOWAĆ, 
NIŻ SIĘ SKOMPROMITOWAĆ!

 

 

 

ULOTKA 
DLA MŁODZIEŻY

DOPALACZE 
–NIE WIERZ, 

ŻE BĘDZIE FAJNIE!
Te narkotyki są śmiertelnie niebezpieczne. 

Zawarte w nich substancje stymulujące 
powodują rozdrażnienie i problemy

z koncentracją. Dopalacze o działaniu 
halucynogennym mogą wywołać urojenia 

i sprawić, że stracisz nad sobą kontrolę.

 

DOPALACZE? 
DZIĘKUJĘ, 

JA SIĘ NIE TRUJĘ!

 

DOPALACZE 
ZABIJAJĄ! 
NIE RYZYKUJ!

ULOTKA:  
Dopalacze  
mogą zabić

ULOTKA:  
Podejrzewasz, że to dopalacze? 
Poszukaj wsparcia!

ULOTKA:  
Dopalacze – co 
powinno zaniepokoić?

ULOTKA:  
Dopalacze?  
Zareaguj!

ULOTKA: 
Jak chronić dziecko  
przed dopalaczami?

ULOTKA:  
Dopalacze? Wolę zrezygnować, 
niż się skompromitować!

ULOTKA:  
Nie daj się  
nabrać!

PLAKAT:  
Dopalacze?  
Dziękuję, ja się nie truję!

PLAKAT:  
Dopalacze zabijają!  
Nie ryzykuj!

ULOTKA:  
Dopalacze – nie wierz, 
że będzie fajnie!

Przedstawiamy zestaw 
ulotek i plakatów, w których 
przestrzegamy młodych ludzi 
przed tragicznymi skutkami 
zażywania tzw. nowych 
narkotyków i wskazujemy, 
gdzie szukać pomocy. 
W materiałach informujemy 
dzieci i młodzież, jak groźne są 
dopalacze i jakie konsekwencje dla 
zdrowia powodują. Rodziców 
uczymy, jak rozpoznać, czy 
dziecko sięga po dopalacze, 
jak rozmawiać o problemie 
i gdzie zgłosić się po 
wsparcie.

Materiały kampanii 
pomagają szkołom 
wypełniać obowiązki 
nałożone przez Ministra 
Edukacji Narodowej:
l   w Rozporządzeniu z dnia 18 sierpnia 

2015 r. w sprawie zakresu i form 
prowadzenia w szkołach i placówkach 
systemu oświaty działalności 
wychowawczej, edukacyjnej, 
informacyjnej i profilaktycznej w celu 
przeciwdziałania narkomanii,

l  w Rozporządzeniu z dnia 30 maja 2014 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 
w różnych typach szkół.



Premia za szybkie zgłoszenie! Na specjalne życzenie 
Pełnomocników jeszcze do 26 lutego rozdajemy nagrody

Zestaw naklejek profilaktycznych 
stworzonych z myślą o najmłodszych 
mieszkańcach
 
Kolorowe, przyciągające uwagę naklejki to idealny prezent dla dzie-
ci. Materiały zawierają prosty i zrozumiały przekaz, który pozwala 
budować właściwe postawy wśród najmłodszych.
Doskonały upominek dla dzieci, które uwielbiają wykony-
wać prace plastyczne z wykorzystaniem naklejek!
Każda gmina, która zamówi materiały za minimum 2000 zł, otrzy-
ma 50 arkuszy naklejek. Każdy arkusz to 20 naklejek, co oznacza, 
że samorząd będzie miał do dyspozycji aż tysiąc naklejek!

Gminna 
Komisja  
– wygodny 
pakiet 
szkoleniowy
 
Każdy samorząd, 
który do 26 lutego 
zamówi za minimum 
4000 zł materiały 
kampanii Krakow-
skiej Akademii Pro-
filaktyki, otrzyma 
sprawdzone szko-
lenie dla członków 
Gminnych Komisji 
– bez konieczno-
ści wychodzenia 
z domu! 

„Gminna Komisja” 
to cieszący się od lat 
popularnością mo-
duł szkoleniowy. Zdaniem samorządów jest to najprostszy sposób, 
by wyposażyć członków komisji w wiedzę niezbędną do sprawowa-
nia ważnej funkcji. 

Z tymi materiałami realizacja kampanii KAP będzie jeszcze prostsza 
i przyniesie korzyść mieszkańcom. 



Premia za szybkie zgłoszenie! Na specjalne życzenie 
Pełnomocników jeszcze do 26 lutego rozdajemy nagrody

Samorząd, który 
zamówi materiały za 
minimum 8000 zł, 
otrzyma elegancką 
personalizowaną 
statuetkę 
z wygrawerowaną 
nazwą samorządu 
i hasłem „zasłużony 
dla profilaktyki”.

Prestiżowa  
personalizowana statuetka 
„Gmina zasłużona  
dla profilaktyki”  
z wygrawerowaną  
nazwą  
samorządu

– Bardzo dziękujemy! 
Wyróżnienie stanie 
w gabinecie Pana 
Wójta, jednak najpierw 
pokażę je Gminnej 
Komisji, bo to także 
forma docenienia 
pracy wszystkich 
jej członków – 
Małgorzata Falkowska, 
Pełnomocnik ds. 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych w Gminie 
Kikół. 



ZACZNIJ DZIAŁANIA  
JUŻ TERAZ! Skorzystaj  
z opcji „Zaczynamy wcześniej!”  
i zadbaj o mieszkańców od razu

W skład pełnego pakietu wchodzą:

l  Gazety Narkotyki? Dziękuję, nie próbuję! –  
200 egzemplarzy

l  Broszury Prawda o alkoholu. Co powinieneś wiedzieć – 
100 egzemplarzy

l  Certyfikat włączenia się w koalicję gmin na rzecz 
zdrowia i bezpieczeństwa – 1 egzemplarz

l  Ulotki Koronawirus – zadbaj o siebie i swoich bliskich – 
300 egzemplarzy

Ulotki dla młodzieży:
l  Dopalacze? Zareaguj! – format 1/3 A4,  

300 egzemplarzy
l  Dopalacze? Wolę zrezygnować, niż się skompromitować! 

– format A4 złożone do A5, 300 egzemplarzy
l  Nie daj się nabrać! – format 2/3 A4 złożone na pół, 

300 egzemplarzy
l  Dopalacze – nie wierz, że będzie fajnie! – format 1/3 

A4, 300 egzemplarzy

Ulotki dla rodziców:
l  Dopalacze mogą zabić! – format A4 złożone do A5, 

300 egzemplarzy
l  Podejrzewasz, że to dopalacze? Poszukaj wsparcia! – 

format A4 złożone do A5,  
300 egzemplarzy

l  Jak chronić dziecko przed dopalaczami? – format A4 
złożone do A5, 300 egzemplarzy

l  Dopalacze – co powinno zaniepokoić? – format 2/3 A4 
złożone na pół, 300 egzemplarzy

Plakaty:
l  Dopalacze? Dziękuję, ja się nie truję! – format B2,  

30 egzemplarzy
l  Dopalacze zabijają! Nie ryzykuj! – format B2,  

30 egzemplarzy

Polecamy skorzystanie z opcji „Zaczynamy wcześniej!”, dzięki 
której niemal natychmiast po zakupie można rozpocząć działania 
profilaktyczne. W przypadku jej wybrania materiały wraz z fakturą trafią do Państwa 
gminy w ciągu 2 dni roboczych od nadesłania zgłoszenia. Tę opcję realizujemy 
do 31 marca 2021 r. Do gmin, które nie zaznaczą opcji „Zaczynamy wcześniej!”, 
materiały kampanii i fakturę wysyłamy 31 marca 2021 r.

Koszt pełnego pakietu kampanii to 4000 zł + VAT. Możesz zakupić połowę pakietu lub jego 
wielokrotność. Nie prowadzimy sprzedaży mniejszych zestawów. Formularz zgłoszenia 
do kampanii należy wysłać faksem pod numer 12 635 19 19 lub pocztą na adres: 
Krakowska Akademia Profilaktyki, ul. Jaskółcza 4/1, 30-105 Kraków.

Kontakt z biurem kampanii  
„Dopalacze – powiedz stop!”
l  tel.: 12 635 20 20, faks: 12 635 19 19
l  e-mail: info@akademiaprofilaktyki.pl
l www.dopalaczepowiedzstop.pl


