Formulář si stáhněte a vyplňte elektronicky – k dispozici na www.oup.com/elt pod odkazem Nabídka pro školy

Žádost o prémiové tituly

Platná od 1. dubna 2016 do 31. března 2017.
Na vyřízení vaší žádosti si vyhrazujeme lhůtu 14 dnů.
Vyřizujeme výhradně elektronicky zpracované žádosti.
Dotazy k obsahu a vyplnění vám zodpoví zástupci OUP.

OUP Gratis Centre e-mail: gratis@oup.com
NÁZEV ŠKOLY:
ADRESA ŠKOLY VČETNĚ PSČ:
JMÉNO A PŘÍJMENÍ UČITELE:
MOBIL:

E-MAIL:

Do následující tabulky doplňte vámi zakoupené tituly Oxford University Press s počty SB a WB, které odpovídají přiložené kopii dokladu o nákupu:
Počet
zakoupených SB

Název a úroveň zakoupené učebnice

Počet
zakoupených WB

Požadovaný počet
učitelských sad

Požadujeme
iTools*

UČEBNICE JSME NAKOUPILI NA ZÁKLADĚ INFORMACÍ ZÍSKANÝCH (zaškrtněte):
na semináři
na konferenci
při konzultaci se zástupcem OUP
při konzultaci s dodavatelem
jiný zdroj (uveďte jaký)

VARIANTA – UČITELSKÁ SADA (učitelská sada = učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, audio CD)
Pokud jste zvolili variantu A jako vaši prémii, vyplňte počet požadovaných učitelských sad do tabulky .
O sadu můžete požádat, pokud jste nakoupili minimálně 30 kusů knih od stejného titulu a stejné úrovně. Jedná se o libovolnou kombinaci učebnic a pracovních
sešitů, jako např. 30x SB, 30x WB nebo 5x SB + 25x WB apod. Učitelské sady je možné čerpat pouze k vybraným titulům. Jejich seznam naleznete na našich
internetových stránkách. Škola může obdržet maximálně 3 sady v dané úrovni (30 ks = 1 sada, 60 ks = 2 sady, 90 ks = 3 sady). U titulů bez samostatného
pracovního sešitu (Cookie and friends, Playtime, English File MultiPack) vzniká nárok na učitelskou sadu již při nákupu 15 kusů.
* Při nákupu minimálně 60 kusů knih (v libovolné kombinaci učebnic a pracovních sešitů od jednoho titulu a zároveň jedné úrovně) máte nárok na iTools,
jsou-li k danému titulu a úrovni k dispozici.

VARIANTA

vyberte si prosím z následujících doplňkových materiálů:

Pokud jste zakoupili min. 30 ks, zaškrtněte 1 titul.
Pokud jste zakoupili min. 60 ks, zaškrtněte 2 tituly.
Pokud jste zakoupili min. 90 ks, zaškrtněte 3 tituly.

PRÉMIOVÝ
TITUL

Pro více informací o jednotlivých titulech varianty B, klikněte na obálku/název titulu – budete přesměrováni do online katalogu.

Oxford English		
Grammar Course
Basic
Intermediate
Advanced

Oxford Word Skills
Into the Classroom		
Idioms and Phrasal Verbs
Special Educational

Intermediate
ks
Advanced
ks
ks			

ks
ks

Needs
Mixed-Ability Teaching
Extensive Reading

Oxford Read & Imagine*

Level 1
Level 2
ks
Level 3
ks
ks			

ks
ks
ks

Practice Tests

Key for Schools
Practice Tests (A2)
PET Practice Tests (B1)
First Practice Tests (B2)

ks
ks
ks

Prémiové tituly lze žádat také v kombinaci varianty A a B. Celkový objem čerpaných prémiových titulů vybraných z obou variant však musí vždy odpovídat
celkovému počtu objednaných titulů dle faktury (např. objednávka 90 kusů: dle varianty A vzniká nárok na 3 učitelské sady, dle varianty B na 3 ks doplňkových
materiálů, v případě kombinace varianty A a B např. 2 učitelské sady a 1 doplňkový materiál).
* V rámci prémiových titulů zjednodušené četby z řady Oxford Read and Imagine obdržíte aktuálně dostupný titul ve vámi zvolené úrovni.

Formulář žádosti musí být vždy kompletně vyplněn.
Příloha musí obsahovat kopii dokladu o zakoupení učebnic OUP.
Vyplněním formuláře vyjadřujete souhlas se zapsáním svých údajů do databáze Oxford University Press a jejich
využitím pro marketingové účely. Oxford University Press se zavazuje, že údaje neposkytne třetí osobě.
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