
Albíkovy
hry nejen do škol

Registrac
e

i členství
zdarma

2 hryročnězdarma!

Staňte se členem Albíka a získejte

pro vaši organizaci 40% slevu na všechny 

produkty Albi!



ALBÍK

Registrace i členství v Albíkovi je bezplatné. Členství vás nezavazuje k žádným nákupům. 

Fungování Albíka není předem nijak časově či kapacitně omezeno.

Pravidla Albíka najdete na adrese registrace.albi.cz

Albi je přední český výrobce her, 

z nichž mnohé přispívají ke vzdělá-

vání a rozvoji dětí. Mezi takové patří 

nejen celá řada kvízových a  vědo-

mostních her, ale také produkty 

z  našich vzdělávacích konceptů 

Kouzelné čtení a  Kvído. Tyto hry 

rozvíjejí fantazii, logické myšlení, 

emoční inteligenci, budují schop-

nost koncentrace i sociální interakce. 

Vědomosti předávají zajímavou for-

mou a podporují skupinovou prá-

ci. Prostřednictvím Albíka chceme 

zpestřit výukové hodiny pedago-

gů, poskytnout vhodné didaktické 

pomůcky pro logopedickou praxi 

a podpořit smysluplnou zábavu ve 

školních družinách nebo na dět-

ských táborech.

Učení, které člověka baví,

je mnohem efektivnější a přináší 

dlouhodobé výsledky.

Vzdělávací a zábavní program

pro všechny organizace pracující

s dětmi či mládeží.

• 2 produkty ročně ZDARMA

• možnost nakoupit produkty od ALBI se slevou 40 %

• pravidelné informace o novinkách z herního světa

• herní servis – zasíláme náhradní díly a figurky zdarma

• možnost zapojit se do soutěží, turnajů

ve společenských hrách apod.

VÝHODY PRO ČLENY



Kouzelné čtení je unikátní vzdělávací 
koncept, díky kterému se děti zábavnou 
formou dozvědí spoustu zajímavých 
a užitečných informací.

Knížky, puzzle i interaktivní hry z této
edice vytváříme tak, aby byly vhodné
pro různé věkové kategorie: mladší 
děti, předškoláky i školáky.

www.kouzelnecteni.cz

Hravá přírodověda

Hravá angličtina

Lidské tělo

Atlas světa

Svět zvířat

Člověk a příroda

Česká republika

Žalud Vendelín děti provede různými přírodními
prostředími a seznámí je s živou i neživou přírodou.

Učte se anglicky pomocí
interaktivní knihy!

Kolik zubů má dospělý
člověk? Z čeho se skládá
trávicí soustava?

S touto knihou budete
mít zeměpis v malíku!

Jaký zvuk vydává
strakapoud? Proč se
lev označuje jako král zvířat?

Franta, Pepa a bakterie 
Thiomargarita seznámí 
děti s ekologií.

Zajímavosti o městech, 
pohořích, vodstvu, 
průmyslu, zemědělství 
a osobnostech naší 
republiky.



www.kvido.cz

Rychlá čísla
a slovíčka

Chytré
pexeso

Moje
1. kvízy

Íčka
Interaktivní hra má 
200 ilustrovaných žetonů
pro snadné zapamatování 
vyjmenovaných slov.

Obchod
Zábavná desková hra 
z reálného života, která 
děti seznámí se základy 
hospodaření a hodnotou peněz.

Chytrá a zvídavá chobotnice Kvído 
zaštiťuje nový vzdělávací koncept 
pro děti od 3 do 12 let, jehož produkty 
vznikají ve spolupráci s psychology, 
logopedy a speciálními pedagogy.

Zábavný závod, během 
kterého si děti procvičí 
matematiku, nebo 
angličtinu.

Netradiční pexeso se zamě-
řením na angličtinu, kde 
děti spojují 2 obrázky, kte-
ré spolu logicky souvisejí.

Kvízová hra o světě kolem 
nás s 50 kartičkami, 300 otáz-
kami a 2 variantami obtížnos-
ti pro děti 6+/8+.

Ulov 10!
Ulovte co nejvíce dvo-
jic a procvičte si kromě 
matematiky také postřeh 
a koncentraci.



Catan
Nakupujte, stavte

a obchodujte.
Ovládněte 

ostrov Katan!

Moje první Česko,
Česko Junior
Zábavné vědomostní 
hry o České republice.

iKnow Junior
Unikátní vzdělávací hra 
s 20 různými typy úkolů je 
zaměřena na přírodní vědy, 
techniku, inženýrské obory 
a matematiku.

Ubongo
Ti nejbystřejší a nejrychlejší 
sestaví včas skládačku
a získají nejcennější 
africké diamanty.

Párty Alias
Zábavná hra nejen 
se slovy, a nejen 
na párty.

Umí prase létat?
Hra o vlastnostech 
zvířat z celého světa.

Quoridor
Dřevěná abstraktní hra, 
ve které může zabloudit 
úplně každý! Dostanete 
se ven z labyrintu?



Poznejte svou vlast!

Hry V kostce! jsou desetiminutové hry na procvičení paměti a vědomostí. 
V krabičce se skrývají karty s obrázky a různými informacemi na určité 
téma. Hráči mají za úkol si za 10 vteřin zapamatovat z karty co nejvíce 
a potom správně zodpovědět otázku, která na ně padne po hození kostkou.

Objevte svět zvířat!

Vydejte se do historie!Procestujte státy světa!

Jak dobře znáte přírodu? Prozkoumejte taje vesmíru!

Mysli a spojuj
V této hře musíte k obrázkovým kartám 
přiřazovat karty jejich charakteristik. Kromě 
znalostí budete potřebovat i trochu štěstí.

Pexeso
Pexesa, ve kterých nehledáte dva stejné
obrázky, ale dvě navazující informace.



Pexeso
Pexesa, ve kterých nehledáte dva stejné
obrázky, ale dvě navazující informace.

PŘIPRAVILI
JSME PRO VÁS
Zaregistrované organizace dostanou
ZDARMA tyto hry:

Rychlá karetní hra, ve které 
prožijete dobrodružné 
osidlování ostrova Katan.

CatanLogické hádanky
Vědomostní hra se 
108 logickými hádankami, 
které vám nedají spát.

Cortex
Unikátní vzdělávací hra, ve které budete čelit 8 různým typům úkolů. 

Procvičte si logické myšlení, paměť, postřeh, ale také schopnost rozpoznávat 
předměty podle hmatu nebo schopnost řešit úkoly pod časovým tlakem.



Chcete mít u nás možnost nakupovat celoročně 

se slevou 40 % a každý rok získat dva produkty 

Albi ZDARMA? Stačí se zaregistrovat do Albíka.

Registrovat se můžete u stánku Albi 

nebo prostřednictvím elektronického 

formuláře, který najdete na adrese 

registrace.albi.cz.

Odesláním přihlášky se stáváte 

automaticky členy Albíka. Bližší in-

formace k výhodám a plná pravidla 

Albíka naleznete na www.albi.cz.

Registrační formulář

My, společnost ALBI, budeme zpracovávat Vaše údaje uvedené v registračním formuláři, které nám poskytujete za účelem 
provozování věrnostního programu Albík, zařazení do databáze členů věrnostního programu Albík a Vaší účasti v něm, 
a dále údaje související s členstvím, zejména identifikační údaje k účtu, údaje o nákupní historii a údaje o čerpání výhod 
věrnostního programu Albík. Pokud nám k  tomu dáte zvláštní souhlas, budeme údaje zpracovávat i  za účelem zasílání 
marketingových nabídek a sdělení. Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání vašeho členství ve věrnostním klubu. 
Svůj souhlas se zpracováním údajů můžete kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu se zpracováním některého z povinně 
vyplňovaných údajů však Vaše členství ve věrnostním programu Albík zanikne.
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, právo na jejich opravu 
a výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo nebýt předmětem žád-
ného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osob-
ních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7. Úplné znění Zásad ochrany osobních údajů a aktuální informace 
o všech našich zpracovatelích jsou dostupné na stránkách www.albi.cz. 

NÁZEV ORGANIZACE (FAKTURAČNÍ ÚDAJE)

ULICE A ČÍSLO POPISNÉ

MĚSTO

DORUČOVACÍ ADRESA (pouze pokud se liší od sídla registrující se organizace)

E-MAIL TELEFON

JMÉNO A PŘÍJMENÍ REGISTRUJÍCÍ OSOBY

PODPIS

souhlasím se zasíláním markentingových nabídek a sdělení (newsletter)

souhlasím se zpracováním osobních údajů 

PSČ

IČO A DIČ E-MAIL

DATUM

K
SP

: 2
34

23


