SZANOWNI CZŁONKOWIE I SYMPATYCY
ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
Zapraszamy do prenumeraty miesięcznika „Głos Weterana i Rezerwisty” na 2023 r.
Cena 1 egz. „Głosu Weterana i Rezerwisty”
w prenumeracie indywidualnej i zbiorowej
1 egz. 10 zł - 120 zł rocznie
Cena 1 egz. „Głosu Weterana i Rezerwisty”
poza prenumeratą
1 egz. 12 zł - 144 zł rocznie
Cena prenumeraty obejmuje: druk, obsługę, koszty wysyłki miesięcznika oraz podatek VAT.
Gazeta dotrze na wskazany adres, prosto do Państwa domu lub firmy.
Tylko prenumerata gwarantuje otrzymanie każdego numeru czasopisma.
Wpłaty na prenumeratę należy kierować na rachunek bankowy GWiR Sp. z o.o.,

30 1240 6074 1111 0010 9401 4980
z adnotacją: prenumerata GWiR - … egz. na okres………
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres wydawcy: gwir@op.pl lub 727 008 000
SZANOWNI CZYTELNICY!
Zauważyliście z pewnością, że w prenumeracie na 2023 r.
nie ma już zróżnicowania cenowego za prenumeratę indywidualną i zbiorową.
Zapewne w tym momencie, padnie wiele pytań i nasunie się wiele rozważań, między innymi:
Czy warto zamawiać prenumeratę zbiorowo na koło czy zarząd?
A może lepiej zamówić na adres domowy, to i tak jedna cena?
WYJAŚNIAMY
Wydawca i Redakcja GWiR oraz współpracująca z nami drukarnia, od 2021 r.,
dokładała wszelkich starań, aby cena naszego miesięcznika nie uległa zmianie.
Niestety rosnące koszty związane z wydawaniem czasopisma (koszty papieru, materiałów drukarskich,
usług pocztowych, prądu itp.) oraz zabiegi mające na celu utrzymania ceny za 1 egz. w prenumeracie
na poziomie 10 zł. brutto, zmusiły nas do rezygnacji z wyżej wspomnianego podziału cenowego
na prenumeratę indywidualną i zbiorową i pozostanie przy jednej cenie stałej za egzemplarz miesięcznika.
Propozycja ta, wraz z innymi możliwymi rozwiązaniami, została przedyskutowana
i zaakceptowana na posiedzeniu Zarządu Głównego w dniu 27 września 2022 r.
SZANOWNI CZYTELNICY!
NIE REZYGNUJCIE Z PRENUMERATY ZBIOROWEJ!
Zgodnie z zaleceniami XII Krajowego Zjazdu Delegatów ZŻWP
w sprawie utrzymania wydawania „Głosu Weterana i Rezerwisty” ze wskazaniem na formę miesięcznika,
Zarząd Główny ZŻWP oraz Redakcja „GWiR”, zwraca się do naszych odbiorców z prośbą
o nie rezygnowanie z prenumeraty zbiorowej min. na koła, zarządy wojewódzkie i rejonowe,
co ograniczy m. in. koszty rosnących usług pocztowych i pakowania, a daje Państwu możliwość
towarzyskiego spotkania się z Koleżankami i Kolegami podczas odbierana przez nich czasopisma.

W zamian za to dołożymy starań,
aby każdy z Was znalazł w „Głosie Weterana i Rezerwisty” to, co go interesuje.

