oferta gra edukacyjna ”BEZPIECZNI NA DRODZE / ROWERACH” od studiokomiks.pl
Przygotowaliśmy dla Państwa specjalną ofertę edukacyjnej, wielkoformatowej gry
planszowej > Bezpieczni na drodze / na rowerach o tematyce „Odblaski i zasady
bezpiecznego i prawidłowego poruszania się po drodze i na rowerach” skierowanej do
szerokiego grona dzieci, młodzieży, opiekunów i rodziców.
Dzieci i młodzież chętnie zagrają w grę wielkoformatową jako unikalną, atrakcyjną
rozrywkę a jednocześnie rozwiązanie edukacyjne, które uczy i promuje dobre nawyki i
bezpieczeństwo na drodze oraz w komunikacji miejskiej i rowerowej.
Gry zachęcają dzieci do ruchu i aktywności fizycznej, a w ten sposób bardziej angażują
do nauki i utrwalania wiedzy o zagrożeniach na drodze i prawidłowym przygotowaniu się na
wycieczkę rowerem.
W grę można grać pionkami lub skakać po niej boso zgodnie z rzutami kością.
Spis elementów i dodatków jakie zawiera gra:

POWLEKANE MEDIUM EKSTRA BANEROWE


1 x wydruk gry format 3



Powlekane medium banerowe ekstra
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1 x wydruk gry format 5

x 3 metra

Podłoże banerowe powlekane ekstra to najwyższej jakości medium banerowe dostępne na rynku.
Baner ten jest obustronnie powleczony, co daje najlepszą trwałość i odporność na czynniki pogodowe.
Jest wykonany z materiału pcv, co daje mu jakość zbliżoną do super wytrzymałego materiału
plandekowego, jednak jest dużo lżejszy i bardziej elastyczny.
Wysoka klasa uszlachetnionego powleczenia stawia ten materiał w ścisłej czołówce najtrwalszych
mediów do zadruku solventowego. Dzięki odpowiedniemu wykończeniu (zgrzanie i zaoczkowanie)
medium ekstra staje się bardzo łatwe w montażu jak i demontażu.
Ekstra podłoże powlekane jest bardzo wytrzymałe i przeznaczone przede wszystkim do
długoterminowych ekspozycji.
Certyfikat: B1 nieplaności medium (DIN4102)

1 x instrukcja do gry
 1 x instrukcja do gry
1 x skrypt prowadzenia gry i spotkania
 1 x skrypt prowadzenia gry i spotkania
2 x duże kość do gry
 2 x duże kość do gry
9 x pachołki do gry
 9 x pachołki do gry
10 x śledzie montażowe
 10 x śledzie montażowe
6 x linki montażowe
 6 x linki montażowe
wysoka jakość druku
 wysoka jakość druku
zgrzewanie na gorąco krawędzi materiału,
 zgrzewanie na gorąco krawędzi materiału,
co wzmacnia krawędzie na uszkodzenia
 co wzmacnia krawędzie na uszkodzenia
oczkowanie krawędzi do montażu
 oczkowanie krawędzi do montażu
dostarczenie materiałów do siedziby
 dostarczenie materiałów do siedziby
zamawiającego szybkim kurierem
zamawiającego szybkim kurierem
 przygotowanie materiałów do druku wraz
 przygotowanie materiałów do druku wraz
z logo, hasłem reklamowym
z logo, hasłem reklamowym
Dodatkowo, opcjonalnie na życzenie:
 kamizelki odblaskowe z nadrukiem logo zamawiającego
 torba do spakowania i transportu gry
1999 zł brutto
2999 zł brutto
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oferta gra edukacyjna ”BEZPIECZNI NA DRODZE / ROWERACH” od studiokomiks.pl
Gra > Bezpieczni na drodze / na rowerach w bardzo atrakcyjny i zabawny sposób
prezentuje dobre nawyki i właściwe zachowania a także zagrożenia w ruchu drogowym.
Gra > Bezpieczni na drodze / na rowerach jest doskonałym rozwiązaniem na
efektywne zapewnienie czasu dzieciom na różnego rodzaju eventach, wydarzeniach,
zabawach szkolnych, wyjazdach. To doskonałe narzędzie edukacyjno-profilaktyczne
do promocji i wzmacniania pozytywnego wizerunku oraz unikalne wsparcie dla edukacji.
Gra polega na skakaniu po odpowiednich polach i stosowaniu się do poszczególnych
znaków. Pola w grze są bardzo duże (40 cm), więc spokojnie może na nich stawać nawet kilka
osób. Gra utrwala właściwe zachowania i praktyki w komunikacji drogowej, rowerowej i
pieszej poprzez super zabawę i aktywność ruchową.
Gra > Bezpieczni na drodze / na rowerach uczy przez dobrą zabawę:










uczy dobrych nawyków na drodze i ścieżce rowerowej
uczy o zagrożeniach w ruchu drogowym i rowerowym
uczy znaków drogowych
utrwala wiedzę o komunikacji na drodze
podnosi bezpieczeństwo dzieci
zachęca dzieci do aktywności ruchowej
motywuje dzieci do bycia ostrożnym
integruje grupę dzieci
uczy dzieci liczyć

Gra jest super prosta, szybka i wygodna w montażu. Zajmuje niewiele miejsca i można ją
łatwo spakować. Grę można rozkładać w zarówno w plenerze jak i pomieszczeniu.
Materiał wydruku gry (powlekane medium ekstra) to bardzo wysokiej jakości, odporny
materiał, który posiada certyfikat: B1 niepalności (EN 13501-1).
Projekt gry > Bezpieczni na drodze
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oferta gra edukacyjna ”BEZPIECZNI NA DRODZE / ROWERACH” od studiokomiks.pl
Przykładowe publikacje edukacyjne:
> Zobacz komiks edukacyjny dla dzieci: Cybermisja na Marsa
> Zobacz komiksy edukacyjne dla młodzieży: Bezpieczeństwo w Sieci
> Zobacz komiksy edukacyjne dla dzieci: Przygody kapitana Parawana
> Zobacz komiksy edukacyjne dla dzieci: Zuzia Poznaje Motyle
> Zobacz przygody krokodylka Tirka
> Zobacz ekokomiks – przygody Wietrzyka i Słoneczka
> Zobacz gry edukacyjne i mobilne
Nasze kreatywne Studio Grafiki i Komiksu studiokomiks.pl oferuje kompleksowy zakres usług
projektowania na potrzeby kampanii reklamowych, promocyjnych oraz edukacyjnych. Specjalizujemy
się w komiksie i ilustracji reklamowej oraz w kreowaniu bohaterów dla marek i produktów.
Opracowujemy i realizujemy publikacje edukacyjne, informacyjne oraz reklamowe dla
instytucji Państwowych i firm.
Jesteśmy małym ale bardzo sprawnym zespołem projektantów z Krakowa, który tworzy
bardzo kreatywną, komiksową reklamę pełną humoru i pozytywnej energii.
Mamy ogromne, wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i designie.
Stawiamy na wysoką jakość oraz oryginalność reklamy.

Zobacz naszą galerię interaktywną:
> GALERIA
> TUTORIALE
Komiksy:
> Zobacz paski komiksowe
> Zobacz komiksy i plansze komiksowe
> Zobacz jak kreujemy komiksy
> Zobacz jak piszemy scenariusze do komiksów
Ilustracje:
> Rysunki satyryczne
> Ilustracje
> Ilustracje reklamowe
> Ilustracje motywacyjne
Brand Hero
> Zobacz galerię bohaterów marki
> Zobacz jak kreujemy bohatera marki
> Zobacz jak kreujemy postacie
> POP ART
> prezent spersonalizowany
> Zobacz nasz fun page na Facebooku
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