
PARTNERZY KREWNYCH PYRKONU



4 - Odbierz dodatkowe podziękowanie od naszych partnerów, w kolejności alfabetycznej są to:

Bard Centrum Gier (81): rabat 10% na zakupy na stoisku (K/K+S/S)

Black Monk (121): Talia Kart Krewni Pyrkonu - już ją masz ;) (K/K+S/S)

Cube (34): Talia Kart Krewni Pyrkonu - już ją masz ;) (K/K+S/S)

Czacha Games (76): rabat 20% na zakupy na stoisku (własne produkty) (K/K+S)

Fabryka Kart Trefl - Kraków (130): Talia Kart Krewni Pyrkonu - już ją masz ;) (K/K+S/S)

Fabryka Słów (143):

- bon na książkę do odebrania na stoisku (6 różnych tytułów) (K/K+S)

- kod na kwotę 10 PLN na zakup koszulek w sklepie internetowym Steelhog (K/K+S)

FoxGames (50): rabat 20% na gry i komiksy na stoisku (K/K+S/S)

Galakta (118): bon na booster STAW WARS:Przeznaczenie do odebrania na stoisku (K/K+S)

Gindi (114): Talia Kart Krewni Pyrkonu - już ją masz ;) (K/K+S/S)

Granna (73): kod promocyjny na rabat 23% na zakupy w sklepie internetowym ważny do końca maja (K/K+S)

Hexy Studio (128): rabat 15% na zakupy na stoisku (K/K+S/S)

HOBBITY.EU (46):  karta promocyjna do gry Celestia - już ją masz ;) (K/K+S/S)

Lucrum Games (171): rabat 10% na zakupy na stoisku (K/K+S/S)

PORTAL GAMES (48): Talia Kart Krewni Pyrkonu - już ją masz ;) (K/K+S/S)

Rebel (122/123): Talia Kart Krewni Pyrkonu - już ją masz ;) (K/K+S/S)

Vertima (Phalanx)/Lacerta (129):

Phalanx na stoisku dystrybutora: Vertima:

- bon na dwie dodatkowe karty do Magnatów oraz pocztówki z Scythe do odebrania na stoisku (K/K+S/S)

- rabat 10% na zakupy na stoisku oraz bon na grę Król Julian - do wyczerpania zapasów (K+S/S)

Lacerta:

Lutecja 35% zniżki od SCD (58zł) (K/K+S)

Owocowe opowieści: 62% zniżki od SCD (45zł) (K/K+S)

WARBAND - Hobbystyczny Sklep z Grami (72): rabat 10% na zakupy na stoisku (K/K+S)

Oznaczenia w nawiasie: K - po oddaniu krwi, K+S - po oddaniu krwi i zarejestrowaniu jako potencjalny dawca szpiku,

S - po zarejestrowaniu jako potencjalny dawca szpiku.

5 - Ciesz się z pobytu na Pyrkonie i z tego, że uratowałeś i ciągle możesz uratować komuś zdrowie lub życie!!!

Pamiętaj, że wszelkie zniżki dla dawców działają przez cały Festiwal po każdorazowym pokazaniu:

- legitymacji honorowego dawcy krwi z pieczątką potwierdzającą oddanie krwi w dniach 26-28 kwietnia 2019 roku

 w namiocie RCKiK Poznań,

- potwierdzenia rejestracji otrzymanego w namiocie RCKiK po pozytywnym przejściu procedury rejestracji jako

 potencjalny dawca szpiku.

D Z I Ę K U J E M Y !

Dawco, z powodu dużej ilości specjalnych podziękowań, jakie dla Ciebie przygotowaliśmy za Twój cenny dar, stworzyliśmy 

instrukcję, która pomoże Ci odnaleźć je wszystkie. Potraktuj to jak miniprzygodę na terenie Pyrkonu:

0 - Sprawdź, czy spełniasz warunki na stronie: https://www.rckik.poznan.pl/zostan-dawca Wszelkie wątpliwości możesz 

wyjaśnić na miejscu, pytając ekipę RCKiK i Drużynę Szpiku.

1 - Przyjdź do namiotu na Placu Marka, oddaj krew i/lub zarejestruj się jako potencjalny dawca szpiku. Pamiętaj,

 że zarejestrowany możesz być tylko w jednej bazie dawców szpiku. Możesz spełnić oba warunki - w takim

 przypadku promocje i podziękowania nie sumują się. Sprawdź opisy przy każdym podziękowaniu, a dowiesz się,

które są dla Ciebie.

Oznaczenia w nawiasie: K - po oddaniu krwi, K+S - po oddaniu krwi i zarejestrowaniu jako potencjalny dawca szpiku,

S - po zarejestrowaniu jako potencjalny dawca szpiku.

2 – Odbierz:

- paczkę czekolad i soczek, maskotkę (od RCKiK) (K/K+S),

- Talię Kart Krewni Pyrkonu oraz kartę do gry Celestia (patrz opisy poniżej) (K/K+S/S),

- słodki poczęstunek (minipączki maślankowe, 3 sztuki na osobę) (od GARDEN CITY) (K/K+S),

- kubek Lisie Sprawy (w puli kubków jest 200 sztuk kubków Lisie Sprawy od Gindi) - podzielone na każdy dzień,

 do wyczerpania zapasów) lub kubek Krewni Pyrkonu (K/K+S),

- bony do zrealizowania według opisu poniżej.

3 - Skorzystaj ze strefy relaksu przygotowanej przez Bank Credit Agricole - strefa znajduje się przy wyjściu z namiotu:

Bank Crédit Agricole z uwagą słucha swoich Klientów, dlatego lubimy angażować się w ważne akcje społeczne. Tym razem 

wspomagany tak szczytny cel, jakim jest akcja krwiodawstwa. Zapraszamy wszystkich Dawców na darmową kawę lub 

herbatę oraz pyszne ciacho. Dodatkowo w Naszej Strefie Chillout przy kawie możesz poznać praktyków z branży finansów

i bankowości. (K/K+S)
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