
FORMULARZ ZAMÓWIENIA 
szkolenia dla nauczycieli  

Śląskiego Centrum Rozwoju Dziecka NEURON 
 

Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać: 

mailem: poczta@centrumneuron.com 

listowanie: Wydawnictwo NEURON ul. Stęślickiego 3/16, 41-106 Siemianowice Śląskie 

 

DANE DO FAKTURY 

Dane odbiorcy: 

Nazwa: 

Adres: 

 

Kod: Miejscowość: 

Telefon: Fax: NIP: 

e-mail:  

 

Dane nabywcy: 

Nazwa: 

Adres: 

 

Kod: Miejscowość: 

Telefon: Fax: 

e-mail:  

 

Dane wysyłki: 

Nazwa: 

Adres: 

 

Kod: Miejscowość: 

Telefon: Fax: 

e-mail:  

 

Inne uwagi dotyczące faktury: 

 

 

mailto:poczta@centrumneuron.com


Forma płatności: przelew   Termin płatności: 7 dni*, 14 dni*, 21 dni* 

Propozycja terminów szkolenia: 

Oczekiwania wobec szkolenia: 

Ogólne informacje na temat uczestników: 

Nawa szkolenia Cena 
Liczba 

nauczycieli: 
Suma 

Szkolenie on-line live: Jak pracować  
z Elementarzem? Czyli pierwsze kroki  
w metodzie sylabowej (3h dydaktyczne) 

600 zł / rada 
pedagogiczna 

  

Szkolenie on-line live: Jak pracować  
z Elementarzem? Czyli pierwsze kroki  

w metodzie sylabowej* (3h dydaktyczne) 
0 zł / rada pedagogiczna   

Szkolenie on-line live: Wczesna nauka 
czytania metodą sylabową  

(4h dydaktyczne)** 
   

Szkolenie on-line live: Gry i zabawy 
sylabowe, ćwiczenia przygotowujące  

do nauki czytania i pisania (3h 
dydaktyczne)** 

   

Szkolenie on-line live: Kreatywnie  
i innowacyjnie w przedszkolu – zajęcia 

tematyczne (3h dydaktyczne)** 
   

Szkolenie on-line live: Projektowanie 
materiałów dydaktycznych dla 

przedszkolaków i uczniów klas 1-3  
(3h dydaktyczne)** 

   

    

Do szkolenia, jako materiały szkoleniowe zamawiam n/w pozycje:  

Nawa produktu Cena 
Liczba 

nauczycieli: 
Suma 

Elementarz 1. Sylabowy trening czytania  
z programem słuchowym – wersja 

drukowana 
39,00 zł / 1 sztuka   

Elementarz 1. Sylabowy trening czytania  
z programem słuchowym– wersja 

drukowana + ebook (epub, mobi, az3) 
58,00 zł / 1 sztuka   

Elementarz 1. Sylabowy trening czytania  
z programem słuchowym – wersja ebook 

(epub, mobi, az3) + mp3  
29,00 zł / 1 sztuka   

Elementarz 2. Sylabowy trening czytania  
z programem słuchowym – wersja 

drukowana 
49,00 / 1 sztuka   



Elementarz 2. Sylabowy trening czytania  
z programem słuchowym – wersja 

drukowana + ebook (epub, mobi, az3) 
68,00 zł / 1 sztuka   

Elementarz. Sylabowy trening czytania  
z programem słuchowym – wersja ebook 

(epub, mobi, az3) + mp3 
29,00 zł / 1 sztuka   

Sylabowe tablice demonstracyjne 49,00 zł / 1 sztuka   

Sylaby na dywanie 129,00 zł / 1 sztuka   

Sylabowe plakaty kontrastowe  49,00 zł / 1 sztuka   

Sylaby kontrastowe – poziom podstawowy 36,00 zł / 1 sztuka   

Sylaby kontrastowe – poziom średnio 
zaawansowany 

46,00 zł / 1 sztuka   

Sylaby kontrastowe – poziom 
zaawansowany 

46,00 zł / 1 sztuka   

Sylabowe naklejki na klocki – duże 14,90 zł / 1 sztuka   

Sylabowe naklejki na klocki - małe 9,90 zł / 1 sztuka   

Sylabowe naklejki na klocki – duże i małe  19,90 zł / 1 sztuka   

Sylabowy kubek 15,00 zł / 1 sztuka   

Przesyłka*** 14,99 zł    

Przesyłka*** 0 zł    

Zestaw gadżetów****  0 zł    

    

    

* bezpłatne szkolenie przy zamówieniu minimum 25 Elementarzu. Szkolenie odbywa się w formie webinarium za 

pośrednictwem platformy Live Webinar.  

** należy wpisać cenę ustalaną telefonicznie z organizatorem.  

*** Przy zamówieniu powyżej 500 zł, koszty wysyłki pokrywa wydawnictwo.  

**** Przy zamówieniu powyżej 250 zł  

Akceptujemy powyższe zasady zamawiania oraz wyrażamy zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 

 

 

Podpis osoby upoważnionej do zamówienia szkolenia 


