
                                DEKLARACJA   ZAKUPU   MUNDURKA 

 Deklaruję zakup mundurka dla mojego dziecka :     

    
  imię  i  nazwisko           klasa 

 Proszę   poniżej  wypełnić  tylko   ilość  i  rozmiar: 

 
Rozmiary  od 116 cm  do 164 cm 

 

 

Lp. nazwa 

przedział 

cenowy za 1 

szt 

ilość  sztuk 

zamawianych 

wartość       

/nie 
wpisywać/ 

rozmiar 

 

 
1 Koszulka  polo  - krótki rękaw 36,29 - 29,28      

 

 
2 Koszulka  polo  - długi rękaw 38,75 - 31,74       

 

 
3 T- shirt    - krótki rękaw  22,76 - 15,75      

 

 
4 Bluza  rozpinana 59,04 - 52,03        

 

              

 
Rozmiary  od S  do   3XL     /4XL i 5XL/ 

 

 

Lp. nazwa 

przedział 

cenowy za 1 

szt 

ilość  sztuk 

zamawianych 

wartość       

/nie 
wpisywać/ 

rozmiar 

 

 
1 Koszulka polo  -  krótki rękaw 41,82 - 34,81       

 

 
2 Koszulka polo  -  długi rękaw 50,43 - 43,42       

 

 
3 T- shirt   -  krótki rękaw  23,99 - 16,98       

 

 
4 T- shirt  -  krótki rękaw  3XL 28,29 - 21,28       

 

 5 Bluza  rozpinana już nie występuje  
        

 
Wypełnioną  deklarację  proszę  oddać  WYCHOWAWCY  kl.  do      

 

 Prosimy o wypełnienie deklaracji  na  wszystkie  dzieci,  nawet zerowych,  jeżeli  ktoś nie potrzebuje.  

 Podane ceny są orientacyjne.  
 Cena mundurka jest uzależniona od ilości zamówionych mundurków ogółem,   

 dlatego będzie podana w późniejszym terminie.  

 Zapłaty za mundurki dokonają Państwo jak już będziemy znali  dokładną cenę.  

 Wpłaty za mundurki należy dokonywać bezpośrednio na konto bankowe,   

 po  otrzymaniu kwoty  z  zachowaniem podanego terminu  zapłaty.  

       
 Dane  potrzebne  do  przelewu:   Rada  Rodziców  ZSP  w Iłownicy,  43-394 Rudzica,  Iłownica 127 

  nr  konta  bankowego:    71  8117  0003  0000  8716  2000  0010 

 Mundurki będą do odbioru po otrzymaniu zapłaty. 
      

    Rozmiary  orientacyjne  [tolerancja  producenta +/-2cm]:   szerokość,  długość: 

 116 cm   -  40,5 cm  50 cm       S   -   46 cm  66,5 cm 

 128 cm   -  43 cm  55 cm      M   -   51 cm  69 cm 

 140 cm   -  46 cm  60 cm       L   -   56 cm  71,5 cm 

 152 cm   -  48,5 cm  65 cm     XL   -   61 cm  74 cm   

 164 cm   -  53,5 cm  72 cm    XXL  -  66 cm  75,5 cm   

     3XL  -  66 cm  75,5 cm   

   jest  możliwość  zamówienie   4XL  i  5XL 

 


