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Dziękuj qczo,Twój dor, zoproszomg
do uczestnictwo w Progromie
,,Każdakroplo j est cenno".

Wgpełnrj kupon, zbieroj pieczqtki
ząkąŻdorozowe oddonie krwi lub jej

skłodników i ciesz się upominkomi!



Zosodg udziołu W progromie:

. Wypełnij l<upon, na którym będziesz gromadzić
pieczątki-l<rop[e.

. Pamiętaj, aby po l<ażdorazowym oddaniu krwi l'ub jej
sl<ładników poprosiĆ o odpowiednią liczbę stempti
na l(arcie Uczestnil<a Programu.

. Wybierz upominek i zobacz, iLe stempli potrzebujesz,
aby odebrać nagrodę.

. Możesz odbierać upominl<i przez caży czas trwania
programu.

. Wybrany przez Ciebie upominel< odbierzesz w Twoim
Regionalnym Centrum l(rwiodawstwa i l(rwiolecznictwa.



Wgbierz upominek, joki chcesz
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2. ETUI NA SMARTFONA
Aby zapewnić jal<ość połączeń bez sl<azy na el<ranie

Twojego smartfona, to etui zabezpieczy go w
etegancl<im stylu. Hasto ,,Łączy nas l<rew, l<tóra

ratuje życie" pokazuje Twoje zaangażowanie w
honorowe l<rwiodawstwo, a żywoczerwony l<olor

etui pozwoli odnateźć smartfon w czetuściach
każdej torebl<i. otrzymasz go za 8 stempli.

1. ELEGANCKI WIZYTOWNIK
Niech l<ażdy pozna Cię z jal< najlepszej strony!
Elegancl<i srebrny wizytownil< nie zajmie zbyt wiete
miejsca, natomia5t może zrobiĆ wie[l<ie wrażenie.
Otrzymasz go za 6 stemPli.
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o odpowied nią temperaturę. Podkładka al<tywuje
się po naciśnięciu wewnętrznej metalowej ptytki'
nie wymaga baterii i można jej używać wielol<rotnie.
Otrzymasz go za 10 stempli.

3. oGRzEWAcz Do RĄK
Zimno. zimniej''' zamiast chuchać w pa[ce,
przyłóż je do tego pral<tycznego ogrzewacza,
który bezpiecznie i serdecznie zadba

5. KUBEK TERMICZNY
,.Ciepte l<[uchy" nie są co prawda

4. KROKOMIERZ
Jeśli wyruszasz z punl<tu A do punl<tu B, od tej pory
nie oznacza to l<olejnego zadania, tytko doktadnę
miarę przebytej drogi. Wstąp więc śmiało na ścieżl<ę
treningowego sukcesu. mając za nieomylnego
towarzysza ten l<rol<omierz! Otrzymasz go za t2 stempl"i.
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6. KOC POLAROWY
Ten duży l<oc polarowy sprawdzi
się zarówno w domu, jal< i podczas
wal<acyjnych wycieczel< ponieważ
dzięl<i pasl<om tatwo go przenieść
z miejsca na miejsce.
Otrzymasz go za 24 stemPle.

7. KUBEK DO MALOWANIA
Uśmiechnięta buŹl<a albo serduszl<o i strzata?
l(itl<a ciepłych słów do porannej herbaty? Ważna

wiadomość? Stowa wypowiedziane (zwłaszcza
ranol) mogą byĆ utotne, al'e jeśti zapiszesz je na tym
|<ubl<u *wiesz,że na pewno dotrą do adresata!
Otrzymasz go za 18 stemPti.
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coś DLA KoLEKcJoNERÓW

" Przedstawione wizualizacje materiatów promocyjnych nalezy tral(tować jal(o
poglądowe. Finalny produl<t może się nieznacznie róźniĆod pizedstawionych zdjęć'

Jeśti oddajesz l<rew regularnie i wol'isz zbieraĆ
praktyczne przedmioty - mamy coś dta Ciebiel

8.ZAKŁADKI
Seria zaktadel< z wyjętl<owymi grafikami do zaznaczania
wszystl<iego co ważne. dotyczące oddawania krwi i nie tyl'l<o.
otrzymasz ją za 4 stemple
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9. KUBEK
l(awa, herbata, gorące l<akao...? Dzięki tej l<otekcji unil<alnie
ozdobionych l<ubków, Ty i Twoi bliscy będę mogti cieszyć
się ulubionymi napojami. A może będę cieizyć twoje oi<o
i przypominać o tym, jal< ważna jest każda krópta krwi?
Otrzymasz go za !6 stempti.
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EI##EIffi Program potityki zdrowotnej,,zapewnienie samowystarczaLnoś'i

Rreczypospotitej Potskjej w l(rew i jej sktadniki na lala 2015-2o2o"

ńnansowany przeŻ ministra zdrowia'


