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ATUTY NASZYCH PUBLIKACJI TO: 

Kolorowanka 
edukacyjna 

GMINA JAK MALOWANA 

KOLOROWANKA: 

Liczba stron:   

20 (w tym okładka) 

Format:  

A-5 

Łączenie:  

szycie zeszytowe 

Papier: 

Okładka: 200 g/m2, kolor 

Środek: offset, 150 g/m2,  

czarno-biały 

Nakład: 

10.000 szt.  

Zapewniamy: 

opracowanie koncepcji       
i tekstów, wykonanie ry-

sunków, konsultacje peda-
gogiczne, skład, druk, 

transport. 

KOSZT DLA GMINY:  

8.000 ZŁ BRUTTO 

   Pragniemy Państwu zapropono-

wać udział w ogólnopolskiej akcji 

społecznej pn. „Gmina jak malowa-

na”, której organizatorem jest na-

sze stowarzyszenie - Centrum Roz-

woju Lokalnego. W jej ramach pla-

nujemy dofinansować opracowanie 

kolorowanek dla 5 samorządów. 

Na ten cel zamierzamy przezna-

czyć środki pochodzące z wpłat      

1 proc. podatku dochodowego.  

   Publikacje, które powstaną w ra-

mach akcji, będą spełniać funkcję 

niezwykłego materiału edukacyj-

nego dla najmłodszych, jak rów-

nież rolę nieszablonowego narzę-

dzia promocji wśród turystów. 

   Z naszego doświadczenia wiemy, 

że kolorowanka to najlepszy mate-

riał edukacyjny, gdyż podczas za-

bawy dzieci w sposób spontanicz-

ny przyswajają sobie nowe infor-

macje. 

   Proponujemy Państwu 20 -

stronicową kolorowankę, czyli: 16 

rysunków do pokolorowania 

(każdej ilustracji towarzyszy krótki 

opis) oraz 4-stronicowa okładka.  

   Informacje o poszczególnych 

miejscach będą poprzedzone krót-

kim wstępem na temat historii mia-

sta (gminy, powiatu), jego położe-

nia i najważniejszych faktów histo-

rycznych.  

   Proponujemy, aby kolorowanka   

posiadała głównego bohatera, któ-

rego przygody dzieci będą mogły 

śledzić na kartach książeczki.  

+ są dostosowane do potrzeb indy-

widualnego klienta, 

+ mają charakter edukacyjny, ry-

sunkom zawsze towarzyszą teksty 

informacyjne, 

+ mają charakter prorodzinny, za-

praszają do zabawy nie tylko dzie-

ci, ale ich rodziców, 

+ obok wartości edukacyjnych, pro-

mują wartości etyczne (przyjaźń, 

miłość, szacunek), 

+ powstają pod okiem doświadczo-

nego pedagoga, tak więc ich zawar-

tość dostosowana jest do potrzeb 

dziecka, 

+ projekty rysunków oraz okładki 

wykonują młodzi, doświadczeni      

i uzdolnieni graficy. 

Ogólnopolska akcja społeczna Centrum Rozwoju Lokalnego 



 
 

PRZYKŁADOWE RYSUNKI 

Kolorowanka 
edukacyjna 

POGLĄDOWA KOLOROWANKA DO POBRANIA POD ADRESEM:  

www.cil.org.pl/upload/pliki/kolorowanka_53c174531fbeb_0.pdf  

 

Ogólnopolska akcja społeczna Centrum Rozwoju Lokalnego 

„GMINA JAK MALOWANA” 

HARMONOGRAM AKCJI 
 

1. Ogłoszenie akcji: 11.07.2014 r. 

2. Przyjmowanie zgłoszeń do 31 lipca 2014 r. 

(wyłącznie drogą elektroniczną na druku for-

mularza zgłoszeniowego). O udziale w akcji 

decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator dofi-

nansuje 5 publikacji dla 5 samorządów.  

3. Poinformowanie samorządów o zakwalifiko-

waniu do udziału w akcji. 

4. Przesłanie przez Uczestnika wytycznych co do 

zawartości kolorowanki (dot. rysunków i tek-

stów), przesłanie niezbędnych materiałów do 

opracowania kolorowanki (np. zdjęcia miejsc, 

informacje o atrakcjach).  

5. Przygotowanie koncepcji i jej przedstawienie 

Uczestnikowi do akceptacji.  

6. Przygotowanie rysunków i ich przedstawienie 

Uczestnikowi do akceptacji. 

7. Skład publikacji i przesłanie wersji poglądo-

wej Uczestnikowi. 

8. Druk i transport publikacji.  

9. Rozliczenie (na podstawie faktury VAT, prze-

lew, termin płatności: 14 dni lub 30 dni). 
 

Czas realizacji publikacji: do 2 miesięcy.  
 

Uwaga! Z racji, że kolorowanka jest dofinansowana 

przez CRL, przedostatnia strona w publikacji pozo-

staje do dyspozycji organizacji (tj. na przedstawienie 

profilu stowarzyszenia).  


