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Danone školská mliečna liga Vám prináša za Vaše odbery
ponuku zaujímavých darčekov. 

Volejbalová lopta
na telesnú výchovu

1500 bodov

Klávesnica s myšou
na informatiku

2000 bodov

Plastelína a modelovacia
hmota na výtvarnú výchovu

2200 bodov

Korková tabuľa do triedy
drevený rám

1700 bodov

Rádio príjmač
na hodiny cudzieho jazyka

3400 bodov

Badmintonový set
na telesnú výchovu

3400 bodov

16GB USB kľúč
na informatku a iné

2500 bodov

Darčeky si objednávajte prostredníctvom formulára, ktorý Vám bol zaslaný. Darčeky je možné vybrať si len z jednej kategórie.
Mobil: 0948 513 682   E-mail: skolskaliga@cppagency.sk   Web: www.skolskymliecnyprogram.sk   Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava

Všetky fotogra�e sú len ilustračné. Nakoľko v októbri 2013 môžu byť na trhu nové a modernejšie druhy tovarov, môžu sa typy odmien pre Vašu školu líšiť.



BO
D

O
VÁ

 Š
K

Á
LA

  D
O

 4
00

0
BO

D
O

VÁ
 ŠK

Á
LA

 D
O

 5500

Danone školská mliečna liga Vám prináša za Vaše odbery
ponuku zaujímavých darčekov. 

Závesný posilňovací
systém na telesnú
výchovu

Viacúčelový posilňovač fungujúci na princípe
posilňovania vlastnou hmotnosťou. Systém sa skladá
z popruhov, ktoré môžete jednoducho uchytiť do dverí,
na strop, alebo iný oporný bod. Konce popruhov sú
vybavené mäkkými úchopmi pre ruky a nohy.

4000 bodov

Tlačiareň na tlač
učebných pomôcok

3500 bodov

Volejbalová lopta 3ks
so sieťou na telesnú

3600 bodov

Skener - užitočná pomôcka
pri rozposielaní štúdijných
materiálov

3800 bodov

Klasická gitara
na hudobnú výchovu

šírka nultého pražca: 52 mm
menzura: 647,70 mm
pražce: 19
ladiaca mechanika: classic
povrchová úprava: lesklá

4700 bodov

Trampolína
na telesnú výchovu

4100 bodov

Magnetická tabuľa
do triedy

4400 bodov

Darčeky si objednávajte prostredníctvom formulára, ktorý Vám bol zaslaný. Darčeky je možné vybrať si len z jednej kategórie.
Mobil: 0948 513 682   E-mail: skolskaliga@cppagency.sk   Web: www.skolskymliecnyprogram.sk   Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava

Všetky fotogra�e sú len ilustračné. Nakoľko v októbri 2013 môžu byť na trhu nové a modernejšie druhy tovarov, môžu sa typy odmien pre Vašu školu líšiť.
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Danone školská mliečna liga Vám prináša za Vaše odbery
ponuku zaujímavých darčekov. 

Digitálny mikroskop
na biológiu
Poskytuje širokú škálu zväčšení a prepojenie
s počítačom prostredníctvom USB 1.1 portu.

5500 bodov

Projekčné plátno
na prezenácie

5700 bodov

Extrený 1TB disk
na informatiku a iné

5500 bodov

Dotykový tablet
na informatiku

7000 bodov

Multifunkčné zariadenie
na tlačenie a skenovanie

7000 bodov

Digitálny fotoaparát
na školské výlety

5500 bodov

Štandardné klávesy na hudobnú výchovu

7000 bodov

Stôl na stolný tenis
na telesnú výchovu

7000 bodov

Darčeky si objednávajte prostredníctvom formulára, ktorý Vám bol zaslaný. Darčeky je možné vybrať si len z jednej kategórie.
Mobil: 0948 513 682   E-mail: skolskaliga@cppagency.sk   Web: www.skolskymliecnyprogram.sk   Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava

Všetky fotogra�e sú len ilustračné. Nakoľko v októbri 2013 môžu byť na trhu nové a modernejšie druhy tovarov, môžu sa typy odmien pre Vašu školu líšiť.


