Strój szkolny
Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na prośby rodziców oraz w związku z tym, że do szkoły dołączyły dzieci w wakacje, otwieramy dla
Państwa dodatkowe zamówienia na mundurki szkolne.
Zamówienia będą zbierane krótko – WYŁĄCZNIE od 7 do 13 września do 12:00 (po tym terminie system będzie
zamknięty). Gotowe ubrania dostarczymy do szkoły w październiku (o dokładnym terminie poinformujemy za
pośrednictwem Szkoły).
Zamówienia składacie Państwo przez naszą stronę internetową. Oto bezpośredni link do sklepu:
https://prostykroj.pl/kolekcja-sto/
Na stronie internetowej znajdziecie Państwo regulamin dot. realizacji zamówień na mundurki i tabele
rozmiarowe. Strona umożliwia dokonywanie szybkich płatności internetowych za pośrednictwem Przelewy24.
Przypominamy, że realizowane będą wyłącznie zamówienia przedpłacone najpóźniej do 13 września.
Informujemy, że w zestawie szkolnym są następujące ubrania:
DZIEWCZTA:
Koszulka polo turkusowa z krótkim rękawem
Koszulka polo turkusowa z długim rękawem
Koszula galowa biała dla dziewczynek (slim lub unisex w zależności od ﬁgury dziewczynki)
Krawatka dla dziewczynek
Bluza sportowa granatowa zapinana na zamek
CHŁOPCY:
Koszulka polo turkusowa z krótkim rękawem
Koszulka polo turkusowa z długim rękawem
Koszula biała galowa dla chłopców (unisex)
Krawat dla chłopców
Bluza sportowa granatowa zapinana na zamek
UWAGA! Zamawiając mundurki bardzo prosimy o przemyślane decyzje dotyczące ilości i rozmiarów. Zamawiacie
Państwo ubrania, które Państwa dziecko będzie nosiło przez następne kilka miesięcy (następne zamówienia
w styczniu z dostawą na początku marca). Nie utrzymujemy stanów magazynowych – produkujemy
w wyznaczonych terminach na konkretne zamówienia, stąd prośba o rozważenie, czy dziecko nie będzie
potrzebowało większego rozmiaru. Prosimy mieć też na uwadze, że zgodnie ze światowymi normami, ubrania
bawełniane mogą skurczyć się po praniu o około 5%. Dodatkowo wiemy (nauczone wieloletnimi
doświadczeniami we współpracy ze szkołami oraz na bazie doświadczeń szkolnych z własnymi dziećmi), że
noszone codziennie mundurki wymagają częstego prania, dzieci je niszczą i gubią, dlatego rekomendujemy
zapewnienie uczniowi większej ilości ubrań niż 1 sztuka. Szczególnie dotyczy to koszulek polo.
Pozdrawiamy serdecznie
Agata Wysocka
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Strój szkolny
po 16:00:
tel. 600 290 852
Natalia Krzewińska
do 16:00
tel. 608 065 365
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