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Sz.P. Jan Rychlicki
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II
Szanowny Panie Dyrektorze
Nowy rok szkolny 2018/2019 zbliża się dużymi krokami. Radomski E.Leclerc wychodząc
naprzeciw potrzebom uczniów, ich rodziców i opiekunów, przygotował bogatą ofertę artykułów
szkolnych. To przybory dobrej jakości, znanych i cenionych marek, w atrakcyjnych przystępnych na każdą kieszeń cenach. Od 17 lipca w hipermarkecie trwa akcja promocyjna na
wszystkie artykuły szkolne z gwarancją cenową na wyprawkę szkolną do końca sierpnia! Za
Państwa pośrednictwem zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie naszej oferty (szczegóły
poniżej) i udostępnienie jej zainteresowanym uczniom, ich rodzicom i opiekunom.
Pragniemy nadmienić, że uczniowie, uczęszczający do reprezentowanej przez Pana
placówki, ich rodzice i opiekunowie kupując artykuły szkolne w radomskim E.Leclerc mogą
przyczynić się do pozyskania nagrody dla swojej szkoły.
Co zrobić by szkoła zdobyła nagrodę?
Osoby, które od 26.07 do 26.09 tego roku zrobią zakupy w radomskim E.Leclerc artykułów
szkolnych na dowolną kwotę (mogą to być np. zeszyty, kredki, flamastry, plecak czy piórnik....),
otrzymają przy kasie paragon i specjalny wydruk (opatrzony nazwą bon rabatowy), na którym w
wyznaczonym miejscu należy wpisać nazwę szkoły do której uczęszcza uczeń, dla którego
zakupiono szkolne artykuły. Taki wydruk należy włożyć do urny przy Punkcie Obsługi Klienta.
27 września komisyjnie przeliczymy wydruki a szkoła, która otrzyma ich najwięcej dostanie od
nas nagrodę główną:tyle ryz papieru biurowego ile zmieści się do wózka zakupowego w
naszym hipermarkecie! Szkoła która uplasuje się na drugim miejscu otrzyma 30 ryz papieru
zaś ta, która znajdzie się na trzecim miejscu otrzyma 20 ryz papieru. Dla wszystkich super
akcesoria do pisania!
Szansę na nagrodę mają placówki szkolne z Radomia jak i powiatu radomskiego
W naszej zabawie mogą wziąć udział wszystkie placówki szkolne zarówno w Radomiu jak i
powiecie radomskim; kształcące na poziomie podstawowym i „średnie”. Warunek jest jeden należy zakupić artykuły szkolne w E.Leclerc Radom i na otrzymanym przy kasie wydruku (w
wykropkowanym, oznaczonym miejscu) wpisać nazwę szkoły (pełną nazwę, miejscowość) którą
chcemy wesprzeć.
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Odbiór nagród
O wyniku naszej zabawy poinformujemy zwycięskie szkoły po 27.09.2018 r. (nie później niż do
3.10. 2018r.). Przedstawiciele placówek do 15.10.2018 r. będą mogli odebrać swoje nagrody w
Punkcie Obsługi Klienta E.Leclerc Radom, przy ulicy Toruńskiej 1.
Zapraszamy do udziału w szkolnej akcji!
Z wyrazami szacunku Agnieszka Witczak-Armacińska
marketing & public relations manager E.Leclerc Radom
E.Leclerc
Radomdis Sp. z o.o.
ul. Toruńska 1
26-600 Radom
www.eleclerc.com.pl
Tel. 048 381 10 10; 511088745
E.Leclerc - gwarancja ceny na wyprawkę do końca sierpnia
E.Leclerc Radom gwarantuje najniższe ceny na wyprawkę szkolną do końca sierpnia. Gwarancja ceny oznacza, że nie zmieni się ona u nas nawet o grosz aż do końca sierpnia.
Dzięki temu rodzic może dokładnie zaplanować wydatki związane z przygotowaniem swojej
pociechy do szkoły - mówi Agnieszka Witczak-Armacińska, marketing & public relations
manager w E.Leclerc Radom.
Bogaty wybór artykułów szkolnych pozwala zrobić wszystkie potrzebne zakupy w jednym
miejscu, w komfortowych warunkach. E.Leclerc oferuje całą gamę akcesoriów do szkoły
zarówno dla najmłodszych uczniów jak i nieco starszych. W liczącej ponad 6 tysięcy produktów
ofercie znajdują się m.in. farby, kredki, bloki rysunkowe, zeszyty, bruliony, okładki, długopisy,
flamastry, plecaki, piórniki, bibuły, plasteliny - wszystkie w radosnych kolorach, modnym
wzornictwie i cenach przystępnych dla każdego rodzica.- Mamy 300 wzorów plecaków i tyle
samo piórników. Te dla najmłodszych dzieci są opatrzone bajkowymi postaciami, dla starszych
tymi z ich ulubionych programów, gier, seriali, wizerunkami piłkarzy. Zarówno dziewczynki jak i
chłopcy znajdą dla siebie wymarzone modele - informują pracownicy E.Leclerc odpowiedzialni
za przygotowanie szkolnej oferty. W szerokiej ofercie znajdą się również meble niezbędne
każdemu uczniowi - biurka, krzesła, lampki. Każdy znajdzie coś dla siebie!
I tak w E.Leclerc można znaleźć m.in.: blok rysunkowy A4/20k/ biały w cenie 0,59 zł,
brulion A5/96k.kratka/linia za 0,99zł, blok rysunkowy A4/20k/kolor w cenie 0,99zł, klej w
sztyfcie 9g za 0,19 zł, kredki ołówkowe 12k za 0,99 zł, korektor w taśmie – za 1, 99 zł,
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kredki Bambino 12 kol w cenie - 3, 99 zł, farby Nuno 12 kol/20 ml za- 3, 99 zł, pióro
kulkowe Frixion/Pilot – za 8,99zł, zeszyt A5/60k kratka za 0,55 zł.
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