IG RARIJE
Zabavne naloge, uganke in miselne igre za kratek čas!

Vstopite v svet
branja, zabave
in domišljije!

BREZPLAČEN IZVOD!
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Spodbudite miselni in jezikovni
razvoj svojega otroka –
berite mu pravljice!
Dragi starši, otroci obožujejo pravljice!
Otroci obožujejo pravljice, privlačijo pa jih tudi zabavne naloge, kot so
od pike do pike, iskanje prave poti v labirintu in pobarvanke. Vsakega
malo je ravno prav: da se razvija domišljija, urijo spretnosti prstkov,
ki se učijo držati barvnike in svinčnik ter bistrijo in ostrijo možgančki ...

Naj tudi vaši malčki odraščajo v družbi najbolj
priljubljenih knjižnih junakov!

Berem
s

!

Najljubše pravljice starši beremo neštetokrat, naši otroci pa v njih vsakič
odkrijejo nekaj novega, zato se bodo prav gotovo z veseljem lotili tudi
pobarvank, labirintov, ugank in drugih zabavnih nalog v brošuri
Igrarije, ki smo jih pripravili to poletje. Namenjene so otrokom pa
tudi vam, dragi starši, v publikaciji pa so predstavljene tudi številne
prednosti, ki jih boste deležni, če postanete člani otroškega
knjižnega kluba Ciciklub.

V Ciciklubu zdaj nove vsebine in povečan obseg
Obsežnejši Ciciklubov katalog z bogato izbiro knjig, iger in igrač za
otroke ter nove vsebine o vzgoji in sodobnih perečih temah za starše
vas bodo zvabile k večkratnemu branju in listanju brezplačnega kataloga,
ki ga člani prejmejo štirikrat na leto. Povrhu vsega boste za vsako izmed
strokovno izbranih in kakovostnih knjig v klubskem programu odšteli
vedno vsaj 20 % manj kot v prosti prodaji! Člani Cicikluba se srečujejo
tudi na ustvarjalnih delavnicah in pravljičnih uricah v 22 cicikotičkih po
vsej Sloveniji, s člansko izkaznico pa lahko uveljavljajo popust pri nakupu
vstopnic za različne prireditve.
Vabimo vas, da skupaj z otrokom prelistate naloge in uganke, vi pa si,
dragi starši, na zadnjih straneh brošure oglejte prednosti članstva in
ugodnosti ob vpisu v Ciciklub!
Uživajte v branju in reševanju!
Vaš Ciciklub
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Maček Muri je najboljši!
Nauči se pesem, s katero se začne zgodba o mačjem kronistu Muriju,
in odgovori na vprašanja.

1. KDAJ SE ZBUDI MAČEK MURI?

KO ZAPOJE ZVONČEK V URI,
PREBUDI SE MAČEK MURI.
S TACO SI OČI POMANE,
VZDIGNE REP IN HITRO VSTANE.

2. S ČIM SI MURI POMANE OČI?
3. KAJ NAREDI MURI S SVOJO POSTELJO?
4. KAKO SE IMENUJE KRČMA, V KATERI
MURI ZAJTRKUJE?

MAČJO POSTELJO PREZRAČI,
MAČJO SUKNJO POKRTAČI
IN NA ZAJTRK SE ODPRAVI
V KRČMO PRI VESELI KRAVI.

5. KAKO JE IME TOČAJKI?
6. KAJ MURI POPIJE IN POJE ZA ZAJTRK?

TAM GA ČAKA STALNA MIZA
IN TOČAJKA MUCA LIZA,
KI PRINESE LONČEK MLEKA
IN ŠE MAČJI KRUH OD PEKA.
OB JEDAČI POGLOBI SE
MURI V MAČJE ČASOPISE, VSE
PREBERE BREZ RAZLIKE,
TUDI VEJICE IN PIKE.
POTLEJ PLAČA IN ČEZ CESTO
GRE NA SPREHOD V MAČJE MESTO.

MAČEK MURI

Prodanih že več kot 150.000 izvodov slovenske slikanice! Napisal Kajetan Kovič,
ilustrirala Jelka Reichman. 26 str. vel. formata, trda vezava.
Redna cena 16,95 €
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Klubska cena 13,55 €

e
Za član

–20 %

Informacije
za starše

1. KO ZAPOJE ZVONČEK V URI.
2. S TACO.
3. MURI POSTELJO PREZRAČI.
4. PRI VESELI KRAVI.
5. LIZA
6. LONČEK MLEKA IN MAČJI KRUH.

Najbolj priljubljen črni muc na Slovenskem!
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Pomagajte Kuzmi najti pot do jagod!

Informacije
za starše

Nagrada za največjo škratovščino so čarobne jagode – čim hitreje jih smukaš,
tem hitreje na šopku dozorevajo nove! Poiščite pravo pot skozi labirint ...
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Zgodba, polna škratovščin, v knjigi in na zgoščenki!
ŠKRAT KUZMA DOBI NAGRADO • Slikanica in CD

Nagajivi Kuzma si z lumparijami prisluži šopek čarobnih jagod! Napisala Svetlana
Makarovič, ilustriral Tomaž Lavrič. 24 str. vel. formata, trda vezava.
Redna cena 19,95 €

Klubska cena 15,95 €

e
Za član

–20 %
06/07/17 16:07

Sapramišja pobarvanka

Za vse male miške, ki se bojijo zobozdravnika!
SAPRAMIŠKA

Od zlomljenega zoba in piškavega lešnika do čarobne leske! Napisala Svetlana
Makarovič, ilustriral Gorazd Vahen. 34 strani vel. formata, trda vezava.
Redna cena 16,95 €
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Klubska cena 13,55 €

e
Za član

–20 %

Informacije
za starše

Pobarvajte prizor iz Sapramiške.

06/07/17 16:07

Poišči pravo

POIŠČI PRAVO
POIŠČI PRAVO
POIŠČI PRAVO

Muca copatarica je tista muca, ki otrokom, kadar ne pospravljajo copat za seboj,
vzamecopatarica
copatke in jih
zakrpa.
Samo
muca jeKadar
popolnoma
enaka prvi.
Poiščite
jo.
muca
je tista
muca,
Ki ena
otroKom,
ne pospravijo
copat
za seboj,
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slikanica Muca copatarica,
napisala ela peroci, ilustrirala ančka gošnik godec.

Informacije
za starše
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slikanica Muca copatarica,

več na www.ciciklub.si ali www.svetknjige.si
Muca
copatarica
že 60
let
pospravlja
otroške copatke ...
napisala
ela peroci, ilustrirala
ančka
gošnik
godec.
slikanica
Muca copatarica,
več na www.ciciklub.si
ali www.svetknjige.si

MUCA
COPATARICA
napisala
ela peroci, ilustrirala ančka gošnik godec.

Kaj se zgodi, če otroci ne pospravijo copat? – Napisala Ela Peroci,
več naAnčka
www.ciciklub.si
alistrani
www.svetknjige.si
ilustrirala
Gošnik Godec. 16
vel. formata, trda vezava.
Redna cena 14,95 €

Klubska cena 11,95 €

e
Za član

–20 %
06/07/17 16:07
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vzame copatKe in jih zaKrpa. samo ena muca je popolnoma enaKa prvi. poiŠČi jo.
muca copatarica je tista muca, Ki otroKom, Kadar ne pospravijo copat za seboj,
vzame copatKe in jih zaKrpa. samo ena muca je popolnoma enaKa prvi. poiŠČi jo.
muca copatarica je tista muca, Ki otroKom, Kadar ne pospravijo copat za seboj,
vzame copatKe in jih zaKrpa. samo ena muca je popolnoma enaKa prvi. poiŠČi jo.

Skrivanka
V mreži črk poiščite besede, ki so napisane spodaj.
Pazite, napisane so lahko tudi od spodaj navzor in od leve proti desni!
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Besede:
ZVERJASEC
JED
ŠTOR
ZVER
KAČA
VEJA

Svetovna slikaniška uspešnica!
ZVERJASEC • Slikanica in DVD

Svetovna uspešnica! Napisala Julija Donaldson, ilustriral Axel Scheffler.
26 strani vel. formata, trda vezava.
Redna cena 19,95 €
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Klubska cena 15,95 €

e
Za član

–20 %

Informacije
za starše

MALAMIŠKA
LISICA
KORAK
POTOK
BAVBAV
REP

06/07/17 16:07

Uganke
in zanke
Rešite uganke, nato pa
se jih naučite na pamet in
preverite, ali jih poznajo
tudi prijatelji!

1.
RDEČI SADEŽI SO ZRELI,
JIH NABIRAM VRH DREVESA,
TA GRE V USTA, TA V KOŠARO,
TE OBESIM ZA UŠESA.
ČEŠNJE

2.
ČE SO ČEŠNJE PREVISOKO
IN JIH NE DOSEŽEŠ S TAL,
KAJ PRISLONIL BOŠ OB VEJO,
DA JIH LAŽJE BOŠ OBRAL?

4.
ČRN GOSPODIČ
S KLJUNOM RUMENIM
NI ZADOVOLJEN
S SADEŽEM ENIM,
VSE NAM OKLJUVA,
VMES PA PREPEVA,
RAD JE NA ČEŠNJI,
KI DOZOREVA.

LESTEV

3.
KAJ TAKO ŠUMI?
BRATCEV STO IN STO
V VETRU SE IGRA
IN KRASI DREVO.

Informacije
za starše

LISTJE

KOS
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Za bistre možgančke, urjenje logičnega mišljenja in domišljije!
100 UGANK

Uganke, ki jih bodo otroci reševali z veseljem! – Napisala Anja Štefan,
ilustrirala Jelka Reichman. 44 strani vel. formata, trda vezava.
Redna cena 16,95 €

Klubska cena 13,55 €

e
Za član

–20 %
06/07/17 16:13

Barvanje za zabavo in znanje
Pobarvajte dečka in deklico, sonce in nebo ... Ali veste, na katerem slovenskem vršacu
je postavljen Aljažev stolp?

Lepote in zanimivosti Slovenije za najmlajše
ODKRIJ SLOVENIJO + POBARVAJ SLOVENIJO

Knjiga zanimivosti in pobaravanka o Sloveniji najmlajšim na
razumljiv in zanimiv način odkrivata znamenitosti domovine.
Redna cena 16,90 €
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Klubska cena 13,50 €

e
Za član

–20 %

Informacije
za starše

ALJAŽEV STOLP NA TRIGLAVU
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Korak za korakom do umetnije
Sledite oštevilčenim korakom od 1 do 4 in nastal bo ljubek polžek!

1

1

2

3

4

Najprej nariši krog.

2

Začni spodaj in iz
kroga proti sredini
nariši spiralo.

3

Hišico že imaš, zdaj
pa nariši še polžka:
glavo in telo.

4

Informacije
za starše

Polžek Polde je
močan, hiško nosi
prav vsak dan.
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Na koncu
polžka še
pobarvaj!

Risanje: ustvarjanje, zabava in učenje
RISANJE ZA OTROKE

S to knjigo se bodo otroci naučili korakov, s katerimi jim bo vsaka mojstrovina uspela
tako, kot si želijo ... – Avtor Norbert Landa, ilustrirano. 80 strani, mehka vezava.
Redna cena 14,95 €

Klubska cena 11,95 €

e
Za član

–20 %
06/07/17 16:13

Štejemo od 1 do 5
Pobarvajte ribice. Koliko jih je? Koliko je polžkov in koliko pokrovač?

Prve črke in števke, besede in števila
SPOZNAJ PISANJE + ŠTEVILKE NA ZABAVEN NAČIN

Zabavne naloge in vaje za spoznavanje prvih črk in besed ter števk
in števil. – Ilustrirano. 2 x 24 str. vel. formata, mehka vezava.
Redna cena 11,90 €
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Klubska cena 9,50 €

e
Za član

–20 %

Informacije
za starše

Prepiši številko 5, kot kažejo puščice.

06/07/17 16:13

Podarite svojemu otroku ljubezen in
veselje do knjige, ki ga bo kot zvesta
prijateljica spremljala vse življenje!

Postanite člani

knjižnega kluba
po vaši meri!
Bogata in
raznovrstna
ponudba knjig

Zajamčeno
najugodnejše
cene knjig

Prijazno
svetovanje
pri izbiri

V Ciciklubu vam bodo
vedno na voljo najlepše
slikanice in kartonke,
nepogrešljivi priročniki
za ustvarjanje in
učenje, knjige za starše!

Klubske cene knjig
so od običajnih nižje
za najmanj 20 %,
pri NAJKNJIGAH
pa boste prihranili
tudi 30 %!

Pri nakupu vam bodo
pomagale izbirati
prijazne svetovalke v kar
22 Ciciklubovih kotičkih
po vsej Sloveniji in
po telefonu.

Vsako četrtletje
prejmete nov,
brezplačen barvni
katalog!

www.ciciklub.si

Preprosto naročanje
v udobju vašega
doma - 24/7

Samo
1
klubska
obveznost

Z izbrano prilogo
za starše in
aktualnimi rubrikami
o odraščanju otrok.

Skupaj z otrokom
prelistajte tiskani ali
virtualni katalog in naročite
preko računalnika, tablice ali
mobilnega telefona.

Vsake 3 mesece
samo 1 nakup –
najnižja vrednost nakupa
ni določena!

Logika te vodi le od

točke A do točke B.

vsepovsod ...
Albert Einstein

3/2017 • julij, avgust, september

www.ciciklub.si

Domišljija te odpelje

Samo

LEJTE!

NE SPREG

en
Oglejte si prenovlj –
katalog
in obogaten
i in
z novimi vsebinam
obsegu!
v povečanem

Najknjiga četrtletja
ŠKRAT KUZMA DOBI
NAGRADO (stran 4–5)

13,70 €
do 21. avgusta

PRAVLJIČNI SVET

zgodbe in pesmi z ilustracijami
Marjance Jemec Božič (stran 2–3)

BREZPLAČNA POŠTNINA
do 10. julija
za vsa internetna naročila!
21/06/17 16:56

CK317_1 koncna.indd 2
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Izbor najlepših zgodb
in pesmi priljubljene
slovenske pravljičarke!

DOBRODOŠLICA
za novega člana

Ob vpisu
samo

1€

Redna cena 39,90 €

Kar 38 € prihranka!

• Več kot 140 najboljših pesmic,
pravljic in ugank Anje Štefan
• Še neobjavljene umetnine,
ki bodo pobožale dušo in srce
• Ilustracije priznanih slovenskih		
ilustratorjev: Marjanca Jemec
Božič, Jelka Reichman, Zvonko
Čoh, Polona Lovšin ...
• 360 strani, 20,5 x 26 cm
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DARILO 1

za novega člana

anj

e fa
a št

n, boštjan go
m

CD s pesmicami Anje Štefan

b ač

Odlično dopolnilo knjige!
15 pesmi Anje Štefan, ki so s
pomočjo vrhunskih slovenskih
glasbenikov (Boštjan Gombač,
Neca Falk, Nina Strnad in drugi)
zaživele še v glasbi. Prisluhnite
pesmicam Iščemo hišico, Krof,
Devet pogumnih miši, Snežinke ...

Redna cena 14,95 €
petnajst pesmi

Ob vpisu v Ciciklub
BREZPLAČNO!

Splošni pogoji poslovanja: DA, želim postati član oz. dovoljujem, da moj otrok/varovanec postane član knjižnega kluba CICIKLUB pri Mladinski knjigi Založbi d. d., Slovenska 29, Ljubljana (v nadaljevanju: MKZ). Kot član lahko uveljavljam
vse ugodnosti kluba. Sprejemam članske obveznosti oz. se zavezujem, da za članske obveznosti člana, ki sem ga vpisal v knjižni klub, odgovarjam kot solidarni porok. Članstvo sprejemam za najmanj dve leti. Soglašam, da me v okviru
četrtletja obveščate o ponudbah po e-pošti, telefonu, SMS sporočilih in navadni pošti. Pogodba o članstvu se sklene s podpisom pristopnice. MKZ člana oz. njegovega zakonitega zastopnika/solidarnega poroka naproša, da pred podpisom
pristopnice pozorno preveri pravilnost vpisanih podatkov. V kolikor na pristopnici niso pravilno vpisani vsi podatki, jih ustrezno popravi. Dokazila o pristopu oz. posameznem naročilu člana so skupaj s članskimi pravili in splošnimi pogoji
poslovanja shranjena v Službi oskrbe kupcev MKZ in so članu dostopna na podlagi njegove zahteve. Članstvo se avtomatično podaljšuje, vendar je izpis iz kluba možen kadarkoli po preteku dveh let od včlanitve. Po oddaji izstopne izjave v
pisni obliki se bo članstvo zaključilo konec naslednjega četrtletja. Novi poslovno sposoben član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok poslovno nesposobnega člana lahko v štirinajstih dneh po podpisu pristopne izjave odstopi od
pogodbe o članstvu v knjižnem klubu Ciciklub. V ta namen lahko član neobvezno uporabi pisni obrazec, ki ga je potrebno poslati po pošti na naslov Mladinska knjiga Založba d. d., Ciciklub, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, ali na elektronski
naslov ciciklub@mkz.si ali po faksu na št. 01 425-0185. Ugodnost ob vpisu pripada članu le v primeru rednega izpolnjevanja vseh članskih obveznosti in da ne pride do izstopa iz knjižnega kluba pred potekom dveletnega roka. V nasprotnem
primeru MKZ za izbrani popust, uveljavljen ob vpisu, izstavi račun, ki ga je potrebno poravnati v 8 dneh po prejetju. V primeru odstopa od pogodbe v roku, se lahko član oz. v primeru, da je le ta brez poslovne sposobnosti njegov zakoniti
zastopnik/solidarni porok odloči, ali bo vrnil ob vpisu kupljeni artikel proti vračilu kupnine ali ga bo obdržal in doplačal razliko do polne maloprodajne cene. Nepoškodovani artikel se lahko vrne na naslov PS Logistika d.o.o., Oddelek Knjiga,
Brnčičeva 45, 1213 Ljubljana, s pripisom »Za Ciciklub«, za že plačano kupnino pa MKZ vrne denar. V primeru odločitve, da se obdrži ob vpisu kupljeni artikel, ali če je vrnjeni artikel poškodovan, MKZ izstavi račun za doplačilo razlike do polne
maloprodajne cene. V primeru, da član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok ne izpolni obveznosti obveščanja knjižnega kluba o vseh spremembah, ki lahko vplivajo na pogodbeno razmerje med strankama, član oz. njegov zakoniti
zastopnik/solidarni porok dovoljuje, da MKZ podatke pridobi pri pristojnih upravljavcih podatkov. Pogodbeni stranki bosta morebitne spore reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, je za vse spore pristojno sodišče v Ljubljani. Član bo
vsako četrtletje do roka nakupa, to je do 21. 2., 21. 5., 21. 8. in 21.11., iz klubskega programa izbral najmanj eno knjigo, CD-ploščo, DVD, igro ali igračo. Članske obveznosti se izpolnjujejo v klubskih centrih ali z naročili na daljavo. V slednjem
primeru MKZ naročeno pošlje po pošti v 8 dneh po prejemu naročila. Član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok plača naročeno praviloma v enkratnem znesku po povzetju. Stroške pošiljanja in poštnine si delita MKZ in član oz.
njegov zakoniti zastopnik. Soudeležba pri poštnini je nominalno zapisana v aktualnem katalogu knjižnega kluba. Stroške plačilnega prometa, ki so objavljeni v aktualnem katalogu, poravna član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni
porok. V primeru plačila s plačilno kartico kupec prejme pošiljko po pošti, brez dodatnih stroškov plačilnega prometa. Če do roka nakupa ne bo nič izbrano, član soglaša z nakupom knjige četrtletja. V tem primeru MKZ članu v 30 dneh po
poteku roka nakupa izstavi račun, ki ga je treba poravnati v 8 dneh po prejetju. Po plačilu računa v roku 8 dni MKZ pošlje članu oz. njegovemu zakonitemu zastopniku/solidarnemu poroku knjigo četrtletja. MKZ odgovarja za stvarne napake
prodanega blaga skladno z veljavno zakonodajo. Reklamacije in pritožbe sprejemamo na telefonske številke, ki so objavljene v aktualnem katalogu, po e-pošti na naslov ciciklub@mkz.si ter pisno na naslov Mladinska knjiga Založba d.d.,
Ciciklub, Slovenska 29, 1000 Ljubljana. Reklamacije bomo rešili v najkrajšem možnem času. Član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in predstavniku MKZ omogočiti, da stvar
pregleda. MKZ ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje sporov, ki bi ga član lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Član lahko odstopi
od posameznega naročila, sklenjenega na daljavo ali izven poslovnih prostorov MKZ, v 14 dneh od dneva, ko pridobi dejansko posest nad blagom ali jo pridobi namesto njega tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi član. Član
mora MKZ v zgoraj navedenem roku obvestiti o odstopu od naročila, za kar lahko neobvezno uporabi pisni obrazec, ki ga je potrebno poslati po pošti na naslov Mladinska knjiga Založba d. d., Ciciklub, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, ali na
elektronski naslov ciciklub@mkz.si ali po faksu na št. 01 425-0185. Če član odstopi od posameznega naročila, je dolžan prejeto blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini s priporočeno pošiljko vrniti v 14 dneh od dneva, ko je MKZ
obvestil o odstopu, na naslov PS Logistika d.o.o., Oddelek Knjiga, Brnčičeva 45, 1213 Ljubljana, s pripisom »Za Ciciklub«. Vrnitev blaga v roku za odstop od posameznega naročila se šteje za sporočilo o odstopu od posameznega naročila. V
primeru pravočasnega odstopa od posameznega naročila in vračila že prejetega nepoškodovanega blaga na stroške člana oz. zakonitega zastopnika/solidarnega poroka bo MKZ v roku 14 dni od prejetja odstopne izjave članu vrnila vsa
prejeta plačila z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec. MKZ lahko zadrži vračilo že prejetih plačil do prevzema vrnjenih knjig oziroma blaga ali dokler član ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj. Pravice do odstopa
od naročila ni pri nakupu zapečatenih avdio- in videoposnetkov ter računalniškega programa, če je bil odprt varnostni pečat. Član oz. zakoniti zastopnik/solidarni porok člana potrjuje, da je seznanjen s članskimi pravili in splošnimi pogoji
poslovanja in da je bil nanje izrecno opozorjen, ter dovoljuje, da Mladinska knjiga Založba d. d., Mladinska knjiga Trgovina d. o. o., in Cankarjeva založba – Založništvo d. o. o., z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega
razmerja, dostave, neposrednega trženja, proučevanja njegovih nakupnih navad in posledično ciljanega trženja v eni ali v vseh družbah vzpostavijo, vodijo, vzdržujejo in upravljajo evidenco z njegovimi osebnimi podatki in osebnimi
podatki člana neomejeno časovno obdobje oziroma do preklica njegovega soglasja. Navedene družbe lahko za te namene posredujejo podatke druga drugi. Družbe zagotavljajo varstvo osebnih podatkov po zakonu, ki ureja varstvo osebnih
podatkov. Član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok lahko kadar koli zahteva, da določena družba v roku 15 dni trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja ali proučevanje
njegovih nakupnih navad in posledično ciljanega trženja ter ga o tem v nadaljnjih petih dneh pisno obvesti na svoje stroške. V primeru, da član nima poslovne sposobnosti in solidarni porok ni zakoniti zastopnik člana, solidarni porok s
podpisom potrjuje, da je od zakonitega zastopnika člana prejel dovoljenje za včlanitev člana in uporabo njegovih osebnih podatkov. Mladinska knjiga Založba d. d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana, je vpisana v sodni register pri Okrožnem
sodišču v Ljubljani pod matično številko 5049130, davčna številka SI61753181. Osnovni kapital znaša 5.141.149,22 EUR. Veljavni elektronski naslov družbe: info@mladinska.com. Pravica do odstopa: Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo
oziroma zunaj poslovnih prostorov, ima potrošnik pravico, da brez navedbe razlogov v 14 koledarskih dneh, oziroma v primeru prodaje na obroke v 15 koledarskih dneh, odstopi od pogodbe. Odstopni rok poteče v 14 oziroma 15 dneh od dneva,
ko potrošnik pridobi dejansko posest nad blagom ali jo pridobi namesto njega tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik. Edini strošek, ki bremeni potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga.
Obvestilo o odstopu od pogodbe oziroma o nameravanem vračilu blaga lahko potrošnik pošlje na elektronski naslov svet-knjige@mkz.si oziroma na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., Služba oskrbe kupcev, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, ali
po faksu 01 425-0185. V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi priloženi obrazec. Obvestilo o uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe se šteje za pravočasno, če je poslano pred iztekom odstopnega roka. Učinki odstopa od
pogodbe: Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu bo Mladinska knjiga Založba d.d. najkasneje v 14 dneh od dneva prejetja odstopne izjave vrnila vsa prejeta plačila. Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik, ki je dolžan vrniti blago
najkasneje v 14 dneh od dneva, na katerega je Mladinsko knjigo Založbo d.d. obvestil o odstopu od pogodbe, pri čemer lahko Mladinska knjiga založba d.d. vračilo že prejetih plačil zadrži do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne
predloži dokazila, da je blago poslal nazaj.
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DARILO 2

za novega člana

Prstne barve EKO SES, 4 barve

Za ustvarjalne!
EKO izdelki so izdelani iz naravnih virov in
iz reciklirane plastike. S prstnimi barvami
spodbujamo otrokovo ustvarjalnost. Barve so
enostavne za čiščenje, so pralne, nestrupene in
popolnoma varne za otroke. Z le štirimi barvami
bo vaš otrok ustvaril prave mojstrovine!

Redna cena 10,89 €

Ob vpisu v Ciciklub
BREZPLAČNO!

Izpolnite le v primeru odstopa od pogodbe oz. naročila po tej pogodbi.
OBRAZEC ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO ODSTOPA OD POSAMEZNEGA NAROČILA/POGODBE O ČLANSTVU
Ime in priimek potrošnika
Naslov potrošnika
Telefonska številka ali e-naslov

Opombe:

A) IZPOLNITE V PRIMERU ODSTOPA OD POSAMEZNEGA NAROČILA!
Številka in datum računa/naročilnice
Obveščam vas, da odstopam od pogodbe za naslednje izdelke (navedite naziv izdelka ter količino):

B) IZPOLNITE V PRIMERU ODSTOPA OD POGODBE O ČLANSTVU!
Številka in datum pristopnice
Obveščam vas, da odstopam od pogodbe o članstvu v otroškem
knjižnem klubu Ciciklub.

Vračilo kupnine naj se vrne z bančnim nakazilom, na račun, ki je odprt pri
TRR št.: SI56

Datum in podpis potrošnika

IGRARIJE, brezplačna brošura otroškega knjižnega
kluba Ciciklub; julij 2017. Izdaja Založba Mladinska
knjiga, d.d., Slovenska 29, Ljubljana. Tiska Salomon,
d.o.o., Ljubljana. Poštnina plačana pri pošti 1102.
Trženje oglasnega prostora: Martina Dolgan, tele
fon 01 307 80 34. Vse cene v katalogu so v evrih.
K prodajnim cenam je priračunan davek na dodano
vrednost. Ponudba velja do prodaje zalog. Slike
knjig in izdelkov v katalogu so simbolične. Dve
knjigi ali več v kompletu z eno številko in eno ceno
za člane veljajo za eno knjigo. Pridržujemo si pravico
do spremembe tistih cen in tehničnih podatkov, ki
bi bili zaradi morebitnih tiskarskih in drugih napak
v katalogu napačno navedeni.

ê ODREŽITE IN ODPOŠLJITE. ê

DA, tudi jaz želim, da moj otrok postane član(ica) knjižnega kluba Ciciklub pri Mladinski knjigi Založbi d. d.,
Slovenska 29, Ljubljana in s tem pridobi vse izjemne članske ugodnosti!
Ob vpisu v Ciciklub želim izkoristiti naslednje
ugodnosti iz ponudbe: (Prosimo, označite!)

Podatki o novem članu(ici): (prosimo, označite!)

Knjiga SVET JE KAKOR RINGARAJA

Ime in priimek otroka

ZA SAMO 1 €

Ulica, hišna št.

Cena 39,90 €

CD SVET JE KAKOR RINGARAJA

Poštna številka in kraj

BREZPLAČNO

Datum in leto rojstva otroka

PRSTNE BARVE EKO SES

BREZPLAČNO
Kupnino poravnate v enkratnem znesku po povzetju.

IGRARIJE_8-16_CK717.indd 9

Telefon*

Ime in priimek starša ali skrbnika
Elektronska pošta*
Datum

*Neobvezni podatki

Podpis skrbnika

© Mladinska knjiga Založba d.d. Vse materialne avtorske pravice so last Mladinske knjige Založbe d.d.

PRISTOPNICA/NAROČILNICA

#
Poštnina
plačana
Pog. št.
277/1/S

Mladinska knjiga Založba d. d.
1536 Ljubljana

06/07/17 16:13

Odprite vrata

CICIKLUBA!
Vstopite v svet branja,
zabave in domišljije!

Že ob vpisu prejmete knjigo
SVET JE KAKOR RINGARAJA za samo 1 €
in kar 2 imenitni darili!
Brezplačno

+

Ob vpisu
samo

1€

Brezplačno
anj

e fa n ,
a št

boštjan g
omb
a

č

+
petnajst pesmi

POTI DO KNJIGE:
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01 241 34 12

www.ciciklub.si

Ciciklub, Slovenska 29, 1536 Ljubljana

v vašem cicikotičku
06/07/17 16:13

