Szczegółowa lista nagród dla szkół w konkursie
EASY Plecaki od serca
NAGRODY GWARANTOWANE
Nagroda gwarantowana 1. stopnia
- dla każdej szkoły po uzyskaniu co najmniej 100 punktów z tytułu zebrania od uczniów plecaków (co
najmniej 20 plecaków oddanych) i co najmniej 100 punktów za zrealizowanie bonów (co najmniej 20
bonów zrealizowanych) w ogólnym rankingu punktów do końca trwania konkursu
- wartość każdego z zestawu nagród: 400 zł netto
2 szt. piłka nożna Spokey ALACRITY
2 szt. piłka siatkowa Spokey EOS
12 szt. długopisy EASY Rainbow
12 szt. cienkopisy EASY Easyliner
8 szt. zakreślacze EASY Flash
48 szt. ołówki EASY Fluo
1 szt. nożyczki biurowe EASY
24 szt. klej w sztyfcie EASY Sticker
1 szt. zszywacz biurowy EASY
1 szt. dziurkacz biurowy EASY

Nagroda gwarantowana 2. stopnia
- dla każdej szkoły po uzyskaniu co najmniej 75 punktów z tytułu zebrania od uczniów plecaków (co
najmniej 15 plecaków oddanych) i co najmniej 75 punktów za zrealizowanie bonów (co najmniej 15
bonów zrealizowanych) w ogólnym rankingu punktów do końca trwania konkursu
- wartość każdego z zestawu nagród: 250 zł netto
1 szt. piłka nożna Spokey ALACRITY
1 szt. piłka siatkowa Spokey EOS
12 szt. długopisy EASY Rainbow
12 szt. cienkopisy EASY Easyliner
4 szt. zakreślacze EASY Flash
48 szt. ołówki EASY Fluo
1 szt. nożyczki biurowe EASY
24 szt. klej w sztyfcie EASY Sticker
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Nagroda gwarantowana 3. stopnia
- dla każdej szkoły po uzyskaniu co najmniej 50 punktów z tytułu zebrania od uczniów plecaków (co
najmniej 10 plecaków oddanych) i co najmniej 50 punktów za zrealizowanie bonów (co najmniej 10
bonów zrealizowanych) w ogólnym rankingu punktów do końca trwania konkursu
- wartość każdego z zestawu nagród: 150 zł netto
1 szt. piłka nożna Spokey ALACRITY
1 szt. piłka siatkowa Spokey EOS
50 szt. długopisy EASY Fine
4 szt. zakreślacze EASY Flash
1 szt. nożyczki biurowe EASY

NAGRODY FINAŁOWE
Nagroda główna
- dla szkoły, która uzyska najwyższą liczbę punktów w rankingu do końca trwania konkursu
- wartość zestawu nagród: 3 500 złotych netto
1 szt. stół do tenisa stołowego Spokey PRO SCHOOL
1 szt. siatka do stołu do tenisa stołowego Spokey TRAFFIC
4 szt. rakietka do tenisa stołowego Spokey TWIDDLE
18 szt. piłeczka do tenisa stołowego Spokey SPECIAL
1 szt. piłka ręczna Spokey OPTIMA II
5 szt. piłka nożna Spokey ALACRITY
5 szt. piłka siatkowa Spokey EOS
4 szt. pachołek Spokey NIMBLE
10 szt. koszulka/ znacznik sportowy Spokey SHINY
2 szt. rękawice bramkarskie Spokey FORCE
72 szt. długopisy EASY Rainbow
150 szt. długopisy EASY Fine
48 szt. cienkopisyEASY Easyliner
20 szt. markery suchościeralne EASY DOUBLE
20 szt. zakreślacze EASY Flash
24 szt. zestaw 12 kredek trójkątnych EASY
144 szt. ołówek EASY Fluo
5 szt. nożyczki biurowe EASY
96 szt. klej w sztyfcie EASY Sticker
4 szt. zszywacz biurowy EASY
4 szt. dziurkacz biurowy EASY

www.plecakiodserca.pl

2

Wyróżnienia dla 5 szkół
- dla pięciu szkół, które zajęły w ogólnym rankingu punktów miejsca od 2. do 6.
- wartość każdego z zestawu nagród: 1 000 zł netto
2 szt. rakietka do tenisa stołowego Spokey TWIDDLE
18 szt. piłeczka do tenisa stołowego Spokey SPECIAL
1 szt. piłka ręczna Spokey OPTIMA II
3 szt. piłka nożna Spokey ALACRITY
2 szt. piłka siatkowa Spokey EOS
24 szt. długopisy EASY Rainbow
100 szt. długopisy EASY Fine
12 szt. cienkopisy EASY Easyliner
10 szt. marker suchościeralne EASY DOUBLE
8 szt. zakreślacze EASY Flash
12 szt. zestaw 12 kredek trójkątnych EASY
48 szt. ołówek EASY Fluo
2 szt. nożyczki biurowe EASY
48 szt. klej w sztyfcie EASY Sticker
2 szt. zszywacz biurowy EASY
2 szt. dziurkacz biurowy EASY
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