Spoštovani!
Z veseljem vas obveščamo, da je prvič v Sloveniji ob 150-letnici organiziranega gasilstva na Slovenskem izšla
izvirna in izobraževalna družabna igra GASILSKA BRIGADA – RESNIČNI HEROJI. Na voljo je samo pri naši
založbi!
Izdajo igre je ob 150-letnici podprla tudi Gasilska zveza Slovenije.
Igra na zabaven in poučen način razvija družabne sposobnosti, reševanje izzivov in timskega duha. Namen igre
je prenesti situacije, s katerimi se gasilci srečujejo v realnem življenju, v igro in jo približati mlajšim
generacijam.
Komu je namenjena?
Primerna je za otroke od 8. leta starosti. Seveda je primerna tudi za odrasle, saj se težavnost igre lahko prilagaja.
Ne zamudite! Samo do 13. septembra 2019!
Razlog, zakaj vam pišemo je, da jo članom gasilskih društev ponujamo pod posebnimi pogoji, ker se zavedamo,
da je biti gasilec poslanstvo, ki ga skupaj z vsakim članom živi celotna družina. Z družabno igro GASILSKA
BRIGADA – RESNIČNI HEROJI boste namen in poslanstvo gasilcev približali tudi vašim najmlajšim in spodbujali
njihove timske veščine, ki vam in ljudem pri opravljanju vašega poslanstva rešujejo življenja.
Poučne didaktične igre, ki so hkrati tudi praktična in poučna darila, pri otrocih in odraslih pozitivno vplivajo
na razvoj socialnih veščin, sodelovanja in pozitivne komunikacije. Igro GASILSKA BRIGADA – RESNIČNI
HEROJI smo v slovenski založbi, specializirani za družabne didaktične igre – Value Add Games – razvili ravno za
ta namen.
V tej ekskluzivni ponudbi igro GASILSKA BRIGADA – RESNIČNI HEROJI vsem gasilskim društvom in
članom gasilskih društev nudimo s kar 30-% popustom ob prednaročilu, namesto 34,99 € že od 24,49 €
dalje (DDV vključen).
Ponudba je veljavna samo do 13. septembra 2019.
Zato pohitite in oddajte naročilo še danes!
Izpolnite naročilnico.

1 € od vsake prodane igre bo v sodelovanju z GZS namenjen financiranju gasilskega projekta.
Kaj so o igri povedali prvi uporabniki iz vrst gasilcev?
»Z družabno igro Gasilska Brigada smo prvič prišli v stik že med njenim nastajanjem in izredno nam je všeč pristop,
ki so ga ubrali razvijalci. V igro so vključene precej realne situacije in tudi veliko poučnih vsebin. Verjamem, da bo
igra v zabavo marsikateri bolj in tudi manj gasilski družini!«
Robert Okorn, Gasilska brigada Ljubljana

Igra je razvita v Sloveniji in proizvedena v EU ter ustreza najvišjim standardom kakovosti!
Pri delu sodelujemo z mednarodno priznanimi vrhunskimi strokovnjaki za razvoj didaktičnih družabnih iger
z univerze Kazimierz Wielki iz Poljske.
Razvili smo jo z mislijo na grajenje zaupanja in sodelovanja v timu. Primerna je za igro od dveh do
štirih igralcev. Vsebuje:
• 4 igralne plošče
• 4 lesena gasilska vozila
• 23 stavb
• 131 žetonov
• 59 kart
• 2 kocki
• scenarije uporabe
V tej posebni ponudbi lahko družabno igro GASILSKA BRIGADA – RESNIČNI HEROJI naročite s kar 30-%
popustom ob prednaročilu, že za 24,49 € (DDV vključen) – samo do 13. septembra 2019!
Naročila sprejemamo na e-mail sales@valueaddgames.eu, po telefonu 041 414 408, ali z
izpolnjeno naročilnico.
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