
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szanowni Państwo, 

Ostatnie miesiące upłynęły nam na intensywnej pracy związanej 
z projektowaniem i produkcją zestawów, które zadbają o rozwój, edukację oraz 
wyśmienitą zabawę Waszych podopiecznych. I choć do Świąt Bożego Narodzenia 
pozostał jeszcze czas, jesteśmy przekonani, że początek roku przedszkolnego 
to doskonały moment, aby pomyśleć o tym, co Wasze pociechy znajdą pod choinką. 

Dlatego, jak zawsze o tej porze, pragniemy zaprezentować Wam cały 
wachlarz nowości, które przygotowaliśmy właśnie na tę okazję. Opisy każdego 
zestawu znajdują się na dalszych stronach katalogu. Natomiast poniżej sprawdźcie 
całą listę korzyści, jakie czekają zarówno na Was jak i Wasze pociechy. 

 Zestawy dopasowane do faktycznych potrzeb i możliwości dzieci, 
konsultujemy się z rodzicami i pedagogami. To sprawia, że wszystkie 
produkty idealnie łączą w sobie walory edukacyjne i rozwojowe. 

 Doskonała jakość, za którą ręczymy. Wszystkie zestawy są produkowane 
w naszej firmie w Polsce, co sprawia, że mamy pełną kontrolę nad każdym 
etapem ich powstawania. 

 Ponadto sami odpowiadamy za ich dystrybucję (pomijamy pośredników). 
 Każda paczka została stworzona z nowości produktowych. Dajemy wam 

pewność, że nie dublują się z poprzednimi latami, a Wasi podopieczni zyskają 
w pełni unikalne produkty, których jeszcze nie mają w swojej kolekcji. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz zawartością Paczki 
Przedszkolaczka. Znajdziecie je Państwo na dalszych stronach katalogu. 
Jednocześnie zachęcamy do składania zamówień na NOWY adres mailowy: 

paczkaprzedszkolaczka@bajkapuzzle.pl 

lub przez formularz na stronie internetowej: 

www.bajkapuzzle.pl/paczka-przedszkolaczka 
 

Pozdrawiamy, 

Zespół „BAJKI” 
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ZESTAW DLA ŻŁOBKA 

1. „MISIE”-Puzzle Małego Bystrzaka 
16 dużych elementów z zaokrąglonymi rogami dla bezpieczeństwa dzieci, 
format układanki 34cm x 34cm 
 

2. „ZWIERZĄTKA”- Karty Obrazkowo-Dźwiękowe Małego Bystrzaka  
10 dwuelementowych układanek, wymiary pojedynczego kafelka 13cm x 6,5cm 
 

3. „MAMA I JA”- Układanka Małego Bystrzaka 
8 układanek z dziurką, wymiar kafelka 16cm x 8cm 
 

4. Pudełko Świąteczne 
Ozdobne pudełko zbiorcze z wytrzymałej tektury, wymiary 13cm x 32cm x 34cm 
 

5. Gratis - komplet 4 Świątecznych podkładek pod kubeczek 
Ilość ograniczona. Do wyczerpania zapasów. 

 
  



 

 

ZESTAW 3-4 LATKA 
 

1. „PLANETA ZIEMIA”- Puzzle Małego Bystrzaka 
Okrągłe 45-elementowe puzzle o wymiarach 47cm x 47cm 
 

2. „Memorki- kolorki”- Polsko-angielska Gra Pamięciowa  Małego Bystrzaka 
22 żetony ze zwierzątkami i kolorami w języku angielskim, 
średnica żetonu 7,2cm x 7,2cm 
 

3. „Gapa Junior”- Karty Małego Bystrzaka 
Rodzinna gra karciana. Talia 31 kart + instrukcja 
 

4. Pudełko Świąteczne 
Ozdobne pudełko zbiorcze z wytrzymałej tektury, wymiary 13cm x 32cm x 34cm 
 

5. Gratis - kolorowanka lub łamigłówki 
Ilość ograniczona. Do wyczerpania zapasów. 

 
  



 

 

ZESTAW 5-6 LATKA 

 

1. „ZEGAR”- Puzzle Wtykowe Małego Bystrzaka 
Duża plansza z kolorowym zegarem, zawiera 80 wtykanych elementów. 
 

2. „TANGRAM”- Układanka Małego Bystrzaka 
Zestaw 6 kolorowych plansz o wymiarach 16cm x 16cm 
z siedmioma figurami geometrycznymi. 
 

3. „Robaczki”-  Karty Małego Bystrzaka 
Rodzinna gra karciana. Talia  54 karty + instrukcja. 
 

4. Pudełko Świąteczne 
Ozdobne pudełko zbiorcze z wytrzymałej tektury, wymiary 13cm x 32cm x 34cm. 
 

5. Gratis - losowo  wybrane  zawieszki  na klamkę (dwie  z czterech) 
Ilość ograniczona. Do wyczerpania zapasów. 

  



 

 

ZESTAW UNIWERSALNY 
 
Możliwość samodzielnego kompletowania zestawu. 

W skład zestawu wchodzą: 

 jedne dowolne puzzle 
do wyboru: Mapa Polski, Dinozaury, Legendy Polskie, 

 jedna dowolna gra 
do wyboru: Wodny Świat - gra planszowa, Skojarzenia-układanka, 

 Wojna Junior 
gra karciana (talia 24 karty + instrukcja), 

 pudełko świąteczne, 
 gratis. 

Zapytania o daną konfigurację produktową i ofertę, 
proszę wysyłać na adres mailowy 

lub przez formularz na stronie internetowej: 

paczkaprzedszkolaczka@bajkapuzzle.pl 
www.bajkapuzzle.pl/paczka-przedszkolaczka 
Oferta limitowana. Dodatkowe informacje udzielane będą telefonicznie.  
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CENNIK 
 

 

*Zamówienia prosimy składać do 31.10.2022, na adres mailowy: 

paczkaprzedszkolaczka@bajkapuzzle.pl  
 
lub za pomocą formularza na stronie internetowej: 

www.bajkapuzzle.pl/paczka-przedszkolaczka 

Po tym terminie cena może ulec zmianie (+5%). 

**Podana cena zawiera koszty transportu.  

 

  

Zamówienia przyjęte do 31 października 2022* 

Zestaw dla Żłobka, 3-4 latka lub 5-6 latka 

Ilość zestawów Do   10 
Powyżej Powyżej Powyżej Powyżej Powyżej Powyżej 

10 20 50 100 150 200 

Wysokość 
rabatu 

Rabat Rabat Rabat Rabat Rabat Rabat Rabat 
0% 40% 45% 48% 50% 52% 54% 

Cena PLN brutto 
za zestaw** 

61,00 zł 36,60 zł 33,55 zł 31,72 zł 30,50 zł 29,28 zł 28,06 zł 

 



 

 

WAŻNE INFORMACJE 

1. Zamówienia  przyjmujemy wyłącznie drogą mailową. Gwarancją przyjęcia 
i jednocześnie realizacji zamówienia jest otrzymanie zwrotnego mailowego 
potwierdzenia. 

2. Przy składaniu zamówienia proszę o podanie ilości poszczególnych zestawów, 
adresu dostawy, danych do faktury, datę rozdawania prezentów oraz osobę 
koordynującą zamówienie z numerem telefonu komórkowego. 

3. Oferta jest limitowana i do wyczerpania zapasów. Liczy się kolejność 
potwierdzonych zamówień. 

4. Zamówienia realizujemy według kolejności w jakiej zostały przyjęte.  
5. Przesyłki dostarczamy zewnętrznymi firmami kurierskimi lub naszym 

dedykowanym transportem pod wskazany adres. W przypadku przesyłek 
paletowych, kurierzy dostarczają do najbliższego miejsca gdzie mogą dojechać 
samochodem ciężarowym. Wymaga to od osoby koordynującej zamówienie 
zorganizowania odbioru przesyłki. 

6. Przy wysyłce każdy produkt jest pakowany osobno w karton zbiorczy, a pudełko 
Świąteczne niezłożone. Wymaga to późniejszego samodzielnego podzielenia  
i złożenia zestawów. 

7. Po odebraniu przesyłki prosimy o niezwłoczne zweryfikowanie zamówienia  
i czy nic nie zostało uszkodzone w trakcie transportu. 

8. Domówienia po otrzymaniu towaru będą traktowane jak nowe zamówienia  
z zachowaniem cen z głównego zamówienia. 

9. Dla stałych klientów, którzy zakupili zestawy w poprzednich latach 
przewidziany jest rabat w wysokości 2%. Prosimy o upomnienie się  przy 
wysyłaniu zamówienia. 

UWAGA!!! W tym roku nastąpiła zmiana adresu mailowego. 

Nowy e-mail: 

paczkaprzedszkolaczka@bajkapuzzle.pl 

 

Producent: 
F.P.H.U „BAJKA”    
32-065 Wola Filipowska 
Ul. Złota Dolina 28 
602-794-790; 602-399-599 

 
 

Dystrybucja: 
F.H.U „ASTERIA” 
Kinga Kołodziejczyk   
661-235-771; 
668-375-063 
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