
 

 

  

 

verdaelforkids@verdael.cz 

Rádi Vás uvítáme ve facebookové skupině VERDAEL DĚTEM  

DĚKUJEME,  

že jste si zakoupili naše materiály pro rozvoj svých dětí hravou formou. Moc si toho vážíme a věříme, že se 

Vám i Vašim dětem budou líbit a strávíte nad nimi příjemné společné chvíle.  

Naším cílem je přinášet dětem radost z učení, rozvíjet jejich kreativitu, logické myšlení a obrazotvornost 

společně se získáváním znalostí  a nových poznatků. 

PROSÍME, RESPEKTUJTE AUTORSKÁ PRÁVA 

www.facebook.com/verdaelforkids 

Soubor je určen jen k výhradně Vaší potřebě. Prosím nešiřte ho dál, jedná se o porušování autorských práv.  

SMÍTE soubor vytisknout, kolikrát potřebujete pro svou vlastní potřebu. Dovolujeme též použití našich 

materiálů ve školce nebo škole bez nutnosti zakoupení multilicence.  Tj. vytisknout materiál pro více dětí. 

Ovšem sdílení PDF souborů s rodiči dětí již dovolené není. Prosíme, odkažte je v tomto případě přímo na 

naše stránky.  

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. 

 

Nakupující prodávajícímu přímo odpovídá za škody způsobené porušením autorských práv. Zejména 

poskytováním souboru třetím osobám. 

 

 
KONTAKTUJTE NÁS ZDE: WWW.VERDAEL.CZ 

videa našich produktů naleznete i na 

www.youtube.com  

www.verdael.cz 

na našich stránkách naleznete eshop 

s automatickým odesíláním produktů po 

zaplacení. Další materiály ke stažení 

zdarma a možnost zaregistrovat svůj 

email pro měsíční odběr hodnotných 

materiálů ZDARMA 
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