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SPIS TREŚCI: 
 

 

> GRY KUMAMGRE 

> CENNIK GIER 

PLANSZÓWKI 

EKO PLANSZÓWKI 

GRY KOPERTOWE 

EKO GRA w KOŚCI 

> OPIS MATERIAŁÓW GIER 

> ZAWARTOŚĆ EKO PUDEŁKA LUB EKO KOPERTY 

> PERSONALIZACJA GIER 

> CENNIK DODATKI I AKCESORIA 

EKO KALENDARZ 

TORBA NA GRĘ XXL 

KOŚĆ DO GIER XXL 10 CM 

KOŚĆ PIANKOWA DO GIER XXL 15 CM 

ZESTAW SUPER EKO DREWNIANE PIONKI DO GRY 20MM 

ZESTAW 4 EKO DREWNIANE PIONKI + 2 KOSTKI 20MM ECO 

ZESTAW 8 EKO DREWNIANE PIONKI + 2 KOSTKI 20MM ECO 

ZESTAW 4X DUŻE PACHOŁKI / PIONKI DO GRY XXL 23 CM 

ZESTAW MONTAŻOWY DO GRY XXL 

> PROCES ZAMÓWIENIA 

 

 
 

Całkowicie, autorskie ręcznie namalowane gry przez polskich artystów. 

Gry wyprodukowane w Polsce (game made in Poland). 
 

Dlaczego warto grać w gry planszowe? – zachęcamy do zapoznania się z artykułem: 

http://www.kumamgre.pl/publikacja_blog_gra_6_zalet_gier_planszowych.html 

http://www.kumamgre.pl/oferta_klasyczne_gry_planszowe.html
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> GRY KUMAMGRE 
 

Tworzymy ekologiczne edu gry (nie tylko planszowe), w które może grać cała rodzina z 

przyjaciółmi. 

 

Nasze gry planszowe są to całkowicie eko zarówno jako finalny produkt jak i w trakcie 
procesu produkcji - link do publikacji: 
http://www.kumamgre.pl/publikacja_jak_nasze_planszowki_sa_eko.html 
 
Stawiamy na ekologiczne i edukacyjne gry, które są produkowane z naturalnych i przyjaznych 

dla środowiska materiałów. Dlatego rezygnujemy z plastiku, z pakowania w folię oraz 

niepotrzebnych wypełniaczy, które mają za zadanie imitować objętość i niepotrzebnie 

zabierać cenne miejsce na półce. 

 

W naszej ofercie znajdziesz fantastyczne: 

 
PLANSZÓWKI  

 
EKO PLANSZÓWKI 

 
GRY KOPERTOWE 

 
EKO GRA w KOŚCI 

 
OPOWIADANKI 

 

Oferujemy również personalizację Twojej gry dodając na planszy logo, hasło reklamowe, 

ciekawostki o firmie i produktach. 

http://www.kumamgre.pl/oferta_klasyczne_gry_planszowe.html
mailto:kumamgre@gmail.com
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GRA TEMATYKA I CEL GRY INFORMACJE 
SYMBOL 

GRY 

 

Gra poszerzy wiedzę dzieci o 
rodzimych zwierzętach i 
gatunkach chronionych oraz 
właściwej postawy 
proekologicznej. 

wiek: 4+ 
ilość graczy: 2 - 4 
czas gry: 15-20 min 

KPL19 

 

Gra nauczy dzieci odpowiednich 
nawyków i dlaczego to takie 
ważne, aby myć i dbać o zęby. 

wiek: 4+ 
ilość graczy: 2 - 4 
czas gry: 15-20 min 

KPL16 

 

Wyrabianie właściwych, 
dobrych nawyków w życiu i 
diecie. 

wiek: 4+ 
ilość graczy: 2 - 4 
czas gry: 15-20 min 

KPL1 

 

Higiena, dobre nawyki oraz 
prewencja chorób zakaźnych 
dzieci i dorosłych. 

wiek: 4+ 
ilość graczy: 2 - 4 
czas gry: 15-20 min 

KPL2 

 

Segregacja śmieci i 
kształtowanie odpowiedzialnej 
postawy proekologicznej. 

wiek: 4+ 
ilość graczy: 2 - 4 
czas gry: 15-30 min 

KPL3 

 

Kształtowanie odpowiedzialnej 
postawy proekologicznej, 
poszerzanie wiedzy na temat 
zanieczyszczenia powietrza i 
zagrożenia ze strony smogu. 

wiek: 4+ 
ilość graczy: 2 - 4 
czas gry: 15-20 min 

KPL4 

 

Kształtowanie odpowiedzialnej 
postawy proekologicznej, 
poszerzanie wiedzy na temat 
ocieplania klimatu i życia 
zwierząt. 

wiek: 4+ 
ilość graczy: 2 - 4 
czas gry: 15-20 min 

KPL5 

 

Zagrożenia i dobre nawyki w 
poruszaniu się w ruchu 
drogowym. 

wiek: 4+ 
ilość graczy: 2 - 4 
czas gry: 15-30 min 

KPL6 

http://www.kumamgre.pl/oferta_klasyczne_gry_planszowe.html
mailto:kumamgre@gmail.com
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GRA TEMATYKA I CEL GRY INFORMACJE 
SYMBOL 

GRY 

 

Wyrabianie właściwych, 
dobrych nawyków nad wodą. 
Bezpieczny i kulturalny 
wypoczynek. 

wiek: 4+ 
ilość graczy: 2 - 4 
czas gry: 15-30 min 

KPL7 

 

Zagrożenia i dobre nawyki w 
poruszaniu się w ruchu 
drogowym. 

wiek: 3+ 
ilość graczy: 2 - 4 
czas gry: 15 min 

KPL8 

 

Zagrożenia i dobre nawyki w 
poruszaniu się na rowerze i w 
ruchu drogowym 

wiek: 4+ 
ilość graczy: 2 - 4 
czas gry: 20-30 min 

KPL9 

 

Poszerzanie wiedzy o pracy i 
korzystnych działaniach Policji 
oraz edukacja o zagrożeniach i 
dobrych nawykach w 
poruszaniu się w ruchu 
drogowym. 

wiek: 4+ 
ilość graczy: 2 - 4 
czas gry: 15-30 min 

KPL10 

 

Poszerzanie wiedzy o pracy i 
korzystnych działaniach Straży 
Miejskiej  
oraz edukacja o zagrożeniach i 
dobrych nawykach w 
poruszaniu się w ruchu 
drogowym. 

wiek: 4+ 
ilość graczy: 2 - 4 
czas gry: 15-30 min 

KPL11 

 

Nauka matematyki i geometrii 
przez aktywność fizyczną i 
dobrą zabawę - plansza piłka 
nożna. 

wiek: 5+ 
ilość graczy: 2 - 4 
czas gry: 15-30 min 

KPL12 

 

Nauka matematyki i geometrii 
przez aktywność fizyczną i 
dobrą zabawę – plansza 
koszykówka. 

wiek: 5+ 
ilość graczy: 2 - 4 
czas gry: 15-30 min 

KPL13 

Nauka matematyki i geometrii 
przez aktywność fizyczną i 
dobrą zabawę – plansza tenis. 

wiek: 5+ 
ilość graczy: 2 - 4 
czas gry: 15-30 min 
 

KPL18 

http://www.kumamgre.pl/oferta_klasyczne_gry_planszowe.html
mailto:kumamgre@gmail.com
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GRA TEMATYKA I CEL GRY INFORMACJE 
SYMBOL 

GRY 

Nauka matematyki i geometrii 
przez aktywność fizyczną i 
dobrą zabawę – plansza 
siatkówka. 

wiek: 5+ 
ilość graczy: 2 - 4 
czas gry: 15-30 min 

KPL17 

 

Wesoła gra planszowa w trakcie 
której dzieci poszerzają i 
rozwijają wiedzę na temat 
układu słonecznego i kosmosu. 

wiek: 5+ 
ilość graczy: 2 - 4 
czas gry: 15-30 min 

KPL14 

 

Gra „CHIŃCZYK na sygnale” to 
wspaniała gra dla całej rodziny.  
Planszówka integruje, bawi oraz 
wywołuje niemałe emocje. 

wiek: 3+ 
ilość graczy: 2 - 4 
czas gry: 20-30 min 

KPL15 
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> CENNIK GIER  
 

PLANSZÓWKI 

Gry w eko pudełku, super plansze z litej tektury uszlachetniane matowym laminatem, eko 

drewniane kości, pionki oraz dodatkowe materiały drukowane na eko papierze. 

SZTUK 
CENA za 
sztukę 

[netto] 

CENA za 
sztukę 
[brutto] 

CENA ALL 
[netto] 

CENA ALL 
[brutto] 

300 36,59 zł 45,00 zł 10 975,61 zł 13 500,00 zł 

200 39,84 zł 49,00 zł 7 967,48 zł 9 800,00 zł 

100 42,28 zł 52,00 zł 4 227,64 zł 5 200,00 zł 

50 44,72 zł 55,00 zł 2 235,77 zł 2 750,00 zł 

1 47,97 zł 59,00 zł 47,97 zł 59,00 zł 

 
 

EKO PLANSZÓWKI 

Gry w eko pudełku, plansze tekturowe 350 lub 400g uszlachetniane matowym laminatem, 

drewniane kości, pionki oraz dodatkowe materiały drukowane na eko papierze. 

SZTUK 
CENA za 
sztukę 

[netto] 

CENA za 
sztukę 
[brutto] 

CENA ALL 
[netto] 

CENA ALL 
[brutto] 

300 26,02 zł 32,00 zł 7 804,88 zł 9 600,00 zł 

200 29,27 zł 36,00 zł 5 853,66 zł 7 200,00 zł 

100 32,52 zł 40,00 zł 3 252,03 zł 4 000,00 zł 

50 36,59 zł 45,00 zł 1 829,27 zł 2 250,00 zł 

1 39,84 zł 49,00 zł 39,84 zł 49,00 zł 
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GRY KOPERTOWE 
 

Gra kopertowa to gra planszowa w takiej formie, żeby można ją 

było swobodnie zamknąć do koperty lub rozdawać w formie ulotki. 

W produkcji gry kopertowej / ulotkowej dąży się do tego, aby była 

jak najwygodniejsza do przechowywania i rozdawania przy 

zachowaniu jej walorów edukacyjnych i rozrywkowych. Wszelkie 

elementy, które generują w grze objętość lub sztucznie sprawiają, 

że gra ma wyglądać na ogromną są tutaj niwelowane do zera. 

SZTUK CENA za sztukę 
[netto] 

CENA za 
sztukę 
[brutto] 

CENA ALL 
[netto] 

CENA ALL 
[brutto] 

300 17,07 zł 21,00 zł 5 121,95 zł 6 300,00 zł 

200 17,89 zł 22,00 zł 3 577,24 zł 4 400,00 zł 

100 19,51 zł 24,00 zł 1 951,22 zł 2 400,00 zł 

50 21,14 zł 26,00 zł 1 056,91 zł 1 300,00 zł 

1 23,58 zł 29,00 zł 23,58 zł 29,00 zł 

 

EKO GRA w KOŚCI 

Losowo, logiczna gra w kości, która dostarczy moc rozrywki emocji oraz 
zabije nudę w deszczowe dni i długą podróż. 
Co zawiera eko zestaw gry w kości: 

• 5x eko drewniane kostki 20mm 

• instrukcja z grami w kości na eko papierze eko woreczek na grę do łatwego 
transportu przechowywania 
 

SZTUK CENA za sztukę 
[netto] 

CENA za 
sztukę 
[brutto] 

CENA ALL 
[netto] 

CENA ALL 
[brutto] 

300 17,07 zł 21,00 zł 5 121,95 zł 6 300,00 zł 

200 17,89 zł 22,00 zł 3 577,24 zł 4 400,00 zł 

100 19,51 zł 24,00 zł 1 951,22 zł 2 400,00 zł 

50 21,14 zł 26,00 zł 1 056,91 zł 1 300,00 zł 

1 23,58 zł 29,00 zł 23,58 zł 29,00 zł 
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> OPIS MATERIAŁÓW GIER 
 
Pionki i kości do gry są drewniane lub w przypadku gier kopertowych wykonane z niepowlekanego 
papieru eko Kraft. 
Plansze drukowane są na „normalnym” papierze z eko nadrukiem i nadają się do recyklingu, 
natomiast planszówki produkujemy na eko kartonie. 
 
Na papierze Eko Kraft drukujemy materiały do eko gier planszowych. Jest on niepowlekany, 
ekologiczny i wyprodukowany z makulatury. Swoim wyglądem przywołuje styl retro. 
 
Zobacz nasz certyfikowany 100% eko papier z recyklingu na którym drukujemy pytania: 
 

 

 

> ZAWARTOŚĆ EKO PUDEŁKA LUB EKO KOPERTY 
Nasze planszówki produkowane z naturalnych, przyjaznych dla środowiska materiałów oraz 

• wybrane plansze w formacie A3 

• instrukcja 

• 2 kostki do gry 

• 4 pionki (16 w przypadku gry „CHIŃCZYK NA 

SYGNALE”) 

• książeczka z pytaniami w przypadku wybranych gier 
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> PERSONALIZACJA GIER 
 

Na grę możemy nanieść logo firmy, slogan reklamowy a 

nawet kilka własnych pól informacyjno-reklamowych: na 

temat firmy, oferty, produktów etc.  

 

W ten sposób nasze eko gry są spersonalizowane.  
 

Zamówienia spersonalizowanych eko gier planszowych realizujemy od 50 sztuk. 
 

 
 

 

> CENNIK DODATKI I AKCESORIA    
 

EKO KALENDARZ  

 

Eko kalendarz biurkowy jest całkowicie wydrukowany z 

ekologicznej tektury z recyklingu. 

 

Każdy miesiąc jest zilustrowany zabawnym, satyrycznym 

rysunkiem opisującym jeden, nowy, eko nawyk na każdy miesiąc. 
 

To sprawia, że eko kalendarz od KumamGre jest naprawdę wyjątkowy i wywołuje uśmiech 

każdego dnia. 

SZTUK 
CENA za sztukę 

[netto] 

CENA za 
sztukę 

[brutto] 

CENA ALL 
[netto] 

CENA ALL 
[brutto] 

300 13,82 zł 17,00 zł 4 146,34 zł 5 100,00 zł 

200 14,63 zł 18,00 zł 2 926,83 zł 3 600,00 zł 

100 15,45 zł 19,00 zł 1 544,72 zł 1 900,00 zł 

50 16,26 zł 20,00 zł 813,01 zł 1 000,00 zł 

1 20,33 zł 25,00 zł 20,33 zł 25,00 zł 

1 20,33 zł 25,00 zł 20,33 zł 25,00 zł 
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Nasze pozostałe produkty dostępne również na Allegro: 

 

 

 

TORBA NA GRĘ XXL 

99,00 zł brutto 

KOŚĆ DO GIER XXL 10 CM 

9,00 zł brutto 

KOŚĆ PIANKOWA DO GIER XXL 15 CM 

29,00 zł brutto 

ZESTAW SUPER EKO DREWNIANE PIONKI DO GRY 20MM 

4,00 zł brutto 

ZESTAW 4 EKO DREWNIANE PIONKI + 2 KOSTKI 20MM ECO 

10,50 zł brutto 

ZESTAW 8 EKO DREWNIANE PIONKI + 2 KOSTKI 20MM ECO 

15,00 zł brutto 

ZESTAW 4X DUŻE PACHOŁKI / PIONKI DO GRY XXL 23 CM 

59,00 zł brutto 

ZESTAW MONTAŻOWY DO GRY XXL 

79,00 zł brutto 

 

http://www.kumamgre.pl/oferta_klasyczne_gry_planszowe.html
mailto:kumamgre@gmail.com
file:///C:/Users/magda/Dysk%20Google/KumamGRE_D/LATO%20w%20MIEŚCIE/2020/www.kumamgre.pl
https://allegro.pl/oferta/bardzo-duza-torba-na-gre-xxl-od-kumamgre-pl-9899641375
https://allegro.pl/oferta/duza-kosc-do-gier-xxl-10-cm-9899175139
https://allegro.pl/oferta/super-duza-miekka-kosc-piankowa-do-gier-xxl-15-cm-9899149758
https://allegro.pl/oferta/zestaw-super-eko-drewniane-pionki-do-gry-20mm-9897543936
https://allegro.pl/oferta/zestaw-4-eko-drewniane-pionki-2-kostki-20mm-eco-10038360374
https://allegro.pl/oferta/zestaw-8-eko-drewniane-pionki-2-kostki-20mm-eco-10038399162
https://allegro.pl/oferta/zestaw-4x-duze-pacholki-pionki-do-gry-xxl-23-cm-9899492856
https://allegro.pl/oferta/zestaw-montazowy-do-gry-xxl-od-kumamgre-pl-9911307097


CENNIK Ekologiczne Gry, dodatki i akcesoria 

 

+48 501 602 700  І  kumamgre@gmail.com І  www.kumamgre.pl 

> PROCES ZAMÓWIENIA 
 

Najpierw należy złożyć zamówienie poprzez Allegro lub wysyłając maila: 
kumamgre@gmail.com 
 
W przypadku personalizacji gier trzeba przysłać grafiki jakie mają być zamieszczone w grze 
np.: logo, herb miasta, nr telefonu, slogan etc. 
Dostarczone grafiki i logotypy do gry powinny być wysokiej jakości. 
Najlepsze są pliki wektorowe: PDF, EPS, AI lub wysokiej jaskości rastry: np. JPG lub PNG. 
Tworzymy specjalną, spersonalizowaną wizualizacje gry. 
Wizualizacje gry wysyłamy do akceptacji na maila.  
Po akceptacji wizualizacji, gra idzie do eko druku. 
 
Wystawiamy paragon, fakturę lub fakturę zaliczkową/proforma. 
Po otrzymaniu przelewu na konto: 16 1140 2004 0000 3502 8048 1732 
pakujemy paczkę z gotowymi grami i wszystkimi elementami. 
Wysyłamy grę kurierem (przy zamówieniu powyżej 100 zł wysyłka GRATIS). 
 
Można grać i bawić się. :) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Jeśli nie mamy gry, której szukasz, chętnie ją dla Ciebie zrobimy. 
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