Mundurek galowy i codzienny ZAMÓWIENIA NA ROK 2018/2019

11 czerwca do 15 czerwca 2018 roku
Strój codzienny:
zamówienia należy składać u Pani Beaty Marszałek (referent):
Dnia 11 czerwca od 8:00 – 9:00, 10:00 – 11:00, 14:30 – 17:30
W dniach 12 – 15 czerwca od 8:00 – 9:00, 10:00 – 11:00, 14:30 – 15:30
Wpłatę należy uiścić w dniu zamówienia.
Szkoła Podstawowa
- Bluza granatowa – 60 zł

Gimnazjum:

- Polo niebieskie z kr rękawem – 35 zł

- Bluza bordowa – 65 zł
Polo beżowe z krótkim rękawem – 37 zł

Polo błękitne z długim rękawem -– 37 zł
Uwaga! Ze względu na wygaszanie klas gimnazjalnych zamówienia na stroje codzienne
będą realizowanie tylko i wyłącznie w terminie od 11 do 15 czerwca.

11 czerwca 2018 roku
Strój galowy oraz sportowy:
Pomiar odbędzie się 11.06.2018 ( poniedziałek) w godz. 16.00 - 17.30 ; sala 21 - aktualni
uczniowie, jeśli jest potrzeba zamówienia nowego większego stroju.
Wpłatę należy uiścić w dniu zamówienia u przedstawiciela firmy „Mark”.

Uwaga! W ciągu roku szkolnego będzie możliwość złożenia indywidualnego zamówienia za
pośrednictwem sklepu internetowego: mark-mundurki.pl
Hasło : nazaretanki
Koszulki na WF
- Dla szkoły podstawowej – 19 zł
- Dla gimnazjum – 20 zł
SP - dziewczynki
- Granatowa marynarka dla dziewczynek - 167 zł /192 zł (klasy 7-8 SP)
- Grafitowa spódnica - 77 zł/82 zł (klasy 7 SP)
- Koszula biała dziewczynki rękaw ¾ – 52 zł
SP - chłopcy
- Granatowa marynarka dla chłopców - 167 zł/192 zł (klasy 7-8 SP)
- Grafitowe spodnie – 77 zł/87 zł (klasy 7 SP)
- Koszule białe długi rękaw - 52 zł
- Krawat – 28 zł
Gimnazjum - dziewczyny
- Koszulka biała rękaw ¾ – 52 zł
- Czarna spódnica – 82 zł
Gimnazjum - chłopcy
- Krawaty - 28 zł
Czarne marynarki/białe koszule w swoim zakresie
Odbiór mundurków w szkole początek września (u Pani Beaty Marszałek- referent).
Indywidualne zamówienia dokonane przez stronę internetową należy złożyć do końca lipca! Zwlekanie
z zamówieniem do końca wakacji niekoniecznie jest korzystne dla obu stron (wydłuża czas, strój może
nie dotrzeć na początek roku) Prosimy więc o przestrzeganie ustalonych terminów.

