
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V našem adventním kalendáři najdete informace o Vánocích, tradicích, různé zajímavosti, 

tvoření, pohádky, písničky, koledy a drobné aktivity z naší dílny. Nebudou chybět ani 

soutěže. 

Abychom Vám mohli posílat do emailu adventní kalendář zdarma, je nutné, abyste k jeho 

odběru PŘIHLÁSILI SVŮJ EMAIL.  

Přihlášení, prosíme, proveďte na odkazu níže, kde se dozvíte i více informací:  

https://verdael.cz/adventni-kalendar2022/ 

Následně je ještě nutno ve Vašem emailu kliknout na potvrzovací odkaz s vyjádřením 

souhlasu se zasíláním. Bez tohoto potvrzení Vám adventní kalendář bohužel chodit nebude.  

Adventní kalendář začneme posílat 1. adventní neděli tj. 27.11.2022, ještě předtím Vám 

však jeho zasílání připomeneme emailem, abyste ho nepromeškali.   

Může se stát, že Vám emaily od nás budou chodit místo do příchozí pošty, tak do 

promoakcí, hromadných nebo možná někdy skončí i ve spamu. Každá schránka to má jinak. 

Prosíme, než nám napíšete, že Vám kalendář nechodí, prohledejte nejprve tyto složky. 

Nejlépe uděláte, pokud si naší adresu, ze které bude kalendář chodit, přidáte do Vašich 

kontaktů.  

Adresa je verdaelforkids@verdael.cz použijte ji i při vyhledávání zapadlých emailů. Je to 

nejrychlejší a nejefektivnější způsob.  

Těšíme se na společně prožitý advent  

VERDAEL FOR KIDS 
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PROSÍME, RESPEKTUJTE AUTORSKÁ PRÁVA 
Soubor je určen jen výhradně k Vaší potřebě. Prosíme nešiřte ho dál, jedná se o porušování 

autorských práv.  

SMÍTE soubor vytisknout pro svou vlastní potřebu i pro potřeby školní třídy či obce, ale PDF 

soubor nepřeposílejte ani s nikým dalším nesdílejte. Sdílení souborů monitorujeme a 

vystavujete se riziku náhrady škody. Hotové materiály nikam dál nedistribuujte. V případě 

potřeby vytisknout více kopií nás prosím kontaktujte.   

NESMÍTE Soubor sdílet na internetu, umísťovat ho na žádné internetové ani facebookové 

stránky a to ani zdarma. Vydávat toto dílo za své. Kopírovat nebo měnit žádnou jeho část.  

Obrázky byly námi zakoupeny z fotobanky pod platnou licencí. V případě, že soubor zmiňujete, 

zmiňte i autora a odkažte na naše stránky. Děkujeme. 

 

 

  

 

Proč nakupovat materiály od nás? 

Spousta pozitivních referencí Ke každé objednávce si vyberete dárek zdarma 

Trvalé zákaznické slevy v e-shopu až 40% Inspirativní FB skupina, tvorení, souteze  ˇ ˇ ˇ 
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