
Gadżety zaprojektowane i zakupione w celu promocji projektu EDC: 

Gadgets designed and bought  to promote the EDC project: 

Szklane bidony na wodę, które otrzymali : 

•  każdy uczeń i nauczyciel SLO  

•  uczniowie i nauczyciele szkół partnerskich odwiedzających Polskę 

• Uczestnicy konkursów związanych z projektem 
Glass water bottles  given to: 

• every student and teacher of SLO  

• the students and teachers of partner schools visiting Poland 

• as a reward  for participants of competitions connected with the project  

 

  

 

 

Plastikowe bidony na wodę z filtrem, które otrzymali : 

• wszyscy uczniowie szkoły podstawowej ( SSPnr11)  

Plastic water bottles with a filter  given to: 

• every student of primary school ( SSPnr11) 

  



 

Torby z logo projektu przekazane : 

• uczniom i nauczycielom szkół partnerskich odwiedzających Polskę 

• jako nagroda dla uczestników konkursów związanych z projektem 

Bags with the project logo given to: 

• the students and teachers of partner schools visiting Poland 

• as a reward  for participants of competitions connected with the project  

  

T- shirty z logo projektu, które otrzymali : 

• uczniowie i nauczyciele szkół partnerskich przyjeżdżających do Polski 

• uczestnicy konkursów związanych z projektem  

• uczniowie SLO biorący udział w mobilnościach. 

T- shirts  with the project logo given to: 

• the students and teachers of partner schools visiting Poland 

• as a reward  for participants of competitions connected with the project  

• the SLO students taking part in the mobilities  

  

Pendrive z logo projektu i zdjęciem polskiego jeziora, które otrzymali: 

• uczniowie i nauczyciele szkół partnerskich odwiedzających Polskę 

• uczestnicy konkursów związanych z projektem  

• uczniowie i nauczyciele SLO biorący aktywny udział w projekcie 



Memory sticks with the project logo and a picture of a Polish lake given to: 

• the students and teachers of partner schools visiting Poland 

• as a reward  for the participants of the competitions connected with the project  

• students and teachers of SLO participating actively in the project 

 

 

 


