
 
                                                                       Objednávka CD 

NAŠI NAJMILŠÍ SLÁVICI 
 
 
 

Vážení pedagógovia, milí rodičia, milí slávici, 
 

Občianske združenie Slávik Slovenska vydalo CD Naši najmilší slávici, výberovku z posledných ročníkov  
celoštátnej speváckej súťaže Slávik Slovenska. CD je vhodné pre školy, školskú mládež, pre detské  folklórne súbory 

 a je vítanou pomôckou pre pedagógov v rámci hudobnej výchovy a prípravy detí na spevácku súťaž SLÁVIK 
SLOVENSKA.  

 
 

Záväzná objednávka 
 

Záväzne si objednávame CD nahrávku NAŠI NAJMILŠÍ SLÁVICI v počte ….. ks. Jednotlivá cena: 5,00 eur. 
V prípade objednávky viac ako 5 ks zľava 20 perc. 
 
Názov školy, resp. meno a priezvisko objednávateľa: 
…………………………………………………………………………………….. 
Presná adresa a PSČ: …………………………………………………………… 
Tel.:, fax, e-mail: ………………………………………………………………… 
Dňa: ………………………………… Podpis: …………………………………. 
V prípade platby faktúrou uveďte IČO: ……………………………... 
 
 

* * * 
 

POZOR! NOVINKA! POZOR! NOVINKA!  
Balíček SPEVNÍČEK SS 2014 + CD NAŠI NAJMILŠÍ SLÁVICI! 

Ak sa rozhodnete objednať si CD Naši najmilší slávici spolu so Spevníčkom SS 2014, zaplatíte spolu iba 6,50 eur.  
Ušetríte až 1,00 eur za dva slávičie produkty! 

 
Záväzne si objednávame balíček: Spevníček Slávika Slovenska 2014 + CD Naši najmilší slávici v počte …… ks. 

Jednotlivá cena 6,50 eur. 
 

Meno: ………………………………………………………………………………………………… 
Názov školy: …………………………………………………………………………………………. 
Adresa: ………………………………………………………………………………………………. 
PSČ a obec: ………………………………………………………………………………………….. 
Tel.:, fax, e-mail: …………………………………………………………………………………….. 
Dňa: ……………………………………………………. Podpis: …………………………………… 
V prípade platby faktúrou uveďte IČO: …………………………………………………. 
 
 Záväzné objednávky na CD Naši najmilší slávici alebo na balíček CD + Spevníček Slávika Slovenska 2014 vyplňte 
a pošlite najneskôr do 15. februára 2014 na adresu distribútora: ARES, spol. s r. o., Banšellova 4, 821 04 Bratislava 
Pri vybavovaní vašej záväznej objednávky využite aj ďalšie možnosti: a) tel.: 02/43 41 46 64 
b) volaním zadarmo z pevnej linky: 0800 14 19 11 c) faxom: 02/48 20 45 28 
d) na e-mailovej adrese: ares@ares.sk, casopisy@ares.sk 
 

*** 
 

 
Upozornenie! Svoje objednávky môžete adresovať aj na: 
Slovenská pošta, a.s. 
Stredisko predplatného tlače 
Uzbecká 4, P.O. BOX 164, 820 14 Bratislava 214. 
Tel.:  02/5441 8102, 02/5441 8091. Bezplatná infolinka: 0800 111 135.  
Mail: predplatne@slposta.sk 
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