Pint r B la, a Cipősdoboz Akci nagyk vete

6-8
fiú

lány

1. Olvassa el a hátoldalon található információkat!
2. Ezen ajánlások alapján készítse el a cipősdoboz
ajándékot!
3. Vágja le a jobb oldalon található információs címkét
és ragassza fel a cipősdoboz ajándék oldalára!

Életkor (év)

ajándékot?

1355

az adományvonal

Kérjük tegyen egy × jelet a megfelelő helyre!

13-15
3-5

15-18

9-12

CIPŐSDOBOZ

0-2

Hogyan készíthetek

1. Keressen egy jó állapotban lévő, üres cipősdobozt.
2. Döntse el, hogy hány év körüli fiúnak vagy lánynak szánja az
ajándékát.
3. A cipősdobozt töltse meg ajándékokkal (játékok, írószerek, higiéniai eszközök, édesség, könyv).
4. Az elkészült ajándékcsomagot csomagolja be színes csomagolópapírral (lehet külön a tetejét és külön az alját) majd ragassza
le átlátszó ragasztószalaggal vagy kösse át zsineggel.
5. A dobozra jól láthatóan írja fel, hogy milyen korosztályú
lánynak vagy fiúnak szánja az ajándékát. (Pl. „fiú 12” vagy
„lány 8”) Erre a célra használhatja a szórólap előoldalán
található cimkét: vágja le, töltse ki és ragassza a doboz oldalára.
6. Az elkészült ajándékcsomagot legkésőbb december 19-ig juttassa el a cipősdoboz begyűjtő helyek valamelyikébre. A gyűjtőpontok listáját a www.ciposdoboz.hu oldalon található meg,
a „Gyűjtőpontok” menüpont alatt.

06 20 261 2038

A Liliput Játékvilág segítségével idén online is ajándékozhat cipősdobozt. Látogasson el a www.liliputjatek.hu/ciposdoboz weboldalra, ahol minden hasznos
információt megtalál az online adományozás menetéről.

www.facebook.com/ciposdoboz
www.ciposdoboz.hu

Kempinski
Hotel Corvinus

Radics Gigi, a Cipősdoboz Akci nagyk vete

6-8
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lány

1. Olvassa el a hátoldalon található információkat!
2. Ezen ajánlások alapján készítse el a cipősdoboz
ajándékot!
3. Vágja le a jobb oldalon található információs címkét
és ragassza fel a cipősdoboz ajándék oldalára!

Életkor (év)

ajándékot?

1355

az adományvonal

Kérjük tegyen egy × jelet a megfelelő helyre!

13-15
3-5

15-18

9-12

CIPŐSDOBOZ

0-2

Hogyan készíthetek

1. Keressen egy jó állapotban lévő, üres cipősdobozt.
2. Döntse el, hogy hány év körüli fiúnak vagy lánynak szánja az
ajándékát.
3. A cipősdobozt töltse meg ajándékokkal (játékok, írószerek, higiéniai eszközök, édesség, könyv).
4. Az elkészült ajándékcsomagot csomagolja be színes csomagolópapírral (lehet külön a tetejét és külön az alját) majd ragassza
le átlátszó ragasztószalaggal vagy kösse át zsineggel.
5. A dobozra jól láthatóan írja fel, hogy milyen korosztályú
lánynak vagy fiúnak szánja az ajándékát. (Pl. „fiú 12” vagy
„lány 8”) Erre a célra használhatja a szórólap előoldalán
található cimkét: vágja le, töltse ki és ragassza a doboz oldalára.
6. Az elkészült ajándékcsomagot legkésőbb december 19-ig juttassa el a cipősdoboz begyűjtő helyek valamelyikébre. A gyűjtőpontok listáját a www.ciposdoboz.hu oldalon található meg,
a „Gyűjtőpontok” menüpont alatt.

06 20 261 2038

A Liliput Játékvilág segítségével idén online is ajándékozhat cipősdobozt. Látogasson el a www.liliputjatek.hu/ciposdoboz weboldalra, ahol minden hasznos
információt megtalál az online adományozás menetéről.

www.facebook.com/ciposdoboz
www.ciposdoboz.hu

Kempinski
Hotel Corvinus

