PODZIMNÍ SBÍRKA KŘÍDLA DĚTEM

Vážení zákazníci, firma Pygmalino se opětovně zapojí do podzimní sbírky
Nadačního fondu Křídla dětem.
Hlavním posláním a cílem Nadačního fondu Křídla dětem (www.kridladetem.cz) je
pomoc vážně nemocným dětem, kterým chce nadace ukázat, že pokud podstoupí
boj se zákeřnou nemocí a nevzdají se, mohou dále žít obklopeni lidmi, kteří jim
pomáhají. Pomoc se zaměřuje především na ta dětská oddělení v nemocnicích, kde
dětí stráví mnoho času a nadace jim chce jejich pobyt v nemocnici co nejvíce
zpříjemnit.
Sbírka trvá od 15.10. do 30.11.2021. Všem zapojeným nemocnicím připraví firma
Pygmalino balíček deskových a karetních her, které po skončení sbírky osobně
rozveze do jednotlivých nemocnic.
ZAPOJTE SE S NÁMI!!
Pokud nakoupíte jakékoli zboží v rámci této sbírky, obdržíte od nás slevový
kupón ve výši 10 % na další nákup.
Pojďte s námi podpořit dobrou věc. Zakupte na našich stránkách jakoukoli hračku a
my vám na ni dáme slevu 15%. Zboží zakoupené v rámci této sbírky po udání
slevového kódu a uhrazení ceny za zboží se slevou bude následně uskladněno v
prostorách firmy Pygmalino a po konci sbírky odvezeno přímo do nemocnic ve
spolupráci s organizátory sbírky. Dárcům tak odpadne starost o závoz zboží do
odběrných míst (samozřejmě v případě, žádosti o zaslání bude zboží zasláno na
uvedenou adresu. Cena tak bude účtována s aktuálním poštovným). Jména všech
dárců, kteří takto zakoupili dar pro pacienty nemocnic v rámci této sbírky budou
předána organizátorům společně s dary.
Jak zboží zakoupit?
Slevový kupon v hodnotě 15 % zní: KRIDLADETEM. Toto znění zadejte do košíku v
prvním kroku objednávky. Následně v druhém kroku košíku zvolte způsob dopravy
„Osobní odběr v Českém Těšíně“ a způsob platby buďto „bankovní převod
předem“ či „platební brána PayU“. Ve třetím kroku uveďte pouze fakturační údaje
a objednávku můžete odeslat. Akceptovány jsou pouze takto odeslané a zaplacené
objednávky.

Ve třetím kroku košíku objednávky prosím do poznámky uveďte, kterou konkrétní
nemocnici si přejete podpořit. Vybírat můžete z těchto desíti nemocnic v
Moravskoslezském kraji: NEMOCNICE MSK
Po uhrazení zakoupeného zboží vám bude na mail zaslán slevový kód na další
nákup v hodnotě 10%.
Jaké hry a hračky nemocnice uvítají?


Deskové hry Granna: https://www.kvalitnihracky.cz/granna
(např. Příšerky ze skříně, Popelka, Obrázkové loto, Hádanky dráčka Fráčka)



Mozaiky, stavebnice a kuličkové dráhy Quercetti: https://www.kvalitnihracky.cz/quercetti
(např. Spiral Tower, Smart Puzzle, Fantacolor Junior, Pixel Junior)



Dřevěné hračky



Plyšáci, LEGO (nejčastěji DUPLO)



Panenky: https://www.kvalitnihracky.cz/llorens

Věříme, že se s námi sbírky účastníte a zpříjemníte tak dětem pobyt v
nemocnicích i v předvánočním období. Děkujeme.

