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„tematy”: pomoc dla pomagających
Cena pojedynczej prenumeraty wspólnych tematów na rok 2012 wynosi 195 zł (VAT 5% – czaso-
pismo specjalistyczne).
Nowych Czytelników uprzejmie informujemy, że w sprzedaży posiadamy jeszcze pewną liczbę 
roczników archiwalnych czasopisma. Tworzą one biblioteczkę fachowych wiadomości, do której 
można sięgnąć w razie potrzeby. Wiedza ta nie podlega dezaktualizacji i w związku z tym za-
wsze przydaje się w praktyce pracy. Dlatego gorąco zachęcamy do kompletowania miesięcznika. 
Jako profesjonaliści będziecie Państwo mogli zawsze otworzyć potrzebny zeszyt, gdy zajdzie taka 
potrzeba.

Chcielibyśmy oprócz tego zwrócić Waszą uwagę, drodzy Prenumeratorzy, na dodatkową ofer-
tę wydawniczą, którą przygotowaliśmy specjalnie dla Was. Chodzi o specjalistyczne zeszyty  
na temat. Ukazują się one cztery razy do roku, a każdy z nich przedstawia wszechstronnie jedno 
obszerne zagadnienie związane z zawodami fachowego pomagania. Cena prenumeraty kwartalni-
ka na temat na rok 2012 wynosi 59 zł (VAT 5% – czasopismo specjalistyczne). Także w przypadku 
tej publikacji można zamówić roczniki archiwalne.

Cena pojedynczego numeru wspólnych tematów wynosi 18 zł. Cena podwójnego numeru wspólnych 
tematów (lipiec-sierpień, listopad-grudzień) wynosi 36 zł. Cena numeru na temat wynosi 18 zł.

Oczywiście we wszystkich podanych powyżej cenach zawierają się już koszty wysyłki pocztowej.

Należność prosimy wpłacać przelewem na rachunek:
Dom Wydawniczo-Reklamowy „tematy”
ul. Młyńska 11/23, 31-474 Kraków
konto nr
74 1140 2004 0000 3302 3531 8653
[BRE BANK S.A.]
z podaniem dokładnego adresu,  
numeru NIP i numeru telefonu.

Czytelników, którzy chcą otrzymać  
fakturę VAT przed dokonaniem przelewu,  
prosimy o zamówienie:

listowne – na adres:
D.W.R. „tematy”, 30-960 Kraków 1,
skr. poczt. 693

lub

telefonicznie/faksem – pod numerami:
tel./faks: 012 429 93 92
tel.: 0 600 318 732
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