Informacija dėl uniformų
Balandžio mėnesį vyko tėvų apklausa dėl uniformų. Atsižvelgdami į tėvelių nuomonę, nusprendėme keisti
tiekėją - megztukus užsakinėsime iš „Savito stiliaus“. Sarafanai ir sijonai mergaitėms ir toliau bus užsakomi iš
„Elvos“. Mokinių matavimas bus organizuojamas birželio 10 d. mokyklos Užimtumo centre (I aukšte).
Megztukų - nuo 16 iki 20 val.
Sarafanų - nuo 16 iki 18.30 val.
Megztukus galima pasimatuoti tėveliams patogiu laiku PC „Saulės miestas“ esančioje parduotuvėje „Savitas
stilius“ iki birželio pabaigos. Vėliau tiekėjas neįsipareigoja pasiūti iki rugsėjo 1 d. Matavimo kaina
parduotuvėje – 1 eur. Mokykloje nurodytu laiku mokiniai matuojami nemokamai. Megztukus užsakant tiek
parduotuvėje, tiek mokykloje, avansas – 10 eur, tačiau rekomenduojama sumokėti visą kainą. ☺
Megztukai dviejų tipų – maunami per galvą (džemperiai) ir žaketai (užsegami sagomis).
Džemperio kaina su mokyklos emblema:
Džemperis (dydis 122-164) 23 €
Džemperis (dydis XS-XXL) 26 €
Žaketų kaina su emblema:
Žaketas (dydis 122-164) 27 €
Žaketas (dydis XS-XXL) 30 €
Yra galimybė užsisakyti polo marškinėlius, bet jie nėra privalomi. Kainos:
Dydis 122-164 – 8 €
Dydis XS-XXL – 9 €
Mokyklos emblemos siuvinėjimas – papildomai 3-5 eur.
Sarafanų ir sijonų kainos taip pat priklauso nuo dydžio:
SARAFANAS: dydis 112-128 – 26,00 eur
dydis 134-146 – 30,00 eur
dydis 152-164 – 35,00 eur

SIJONAS:

dydis 112-128 – 22,00 eur
dydis 134-146 –24,00 eur
dydis 152-164 – 28,00 eur

SVARBU: Išankstinis mokėjimas (atliekant matavimą): 50% nuo kainos.
Likusi suma mokama atsiimant gaminį.
Sarafanus ir sijonus tėveliai gali užsisakyti ir „Elvos“ parduotuvėje (centre). Matavimas tiek parduotuvėje, tiek
mokykloje – nemokamas. Jeigu safaranas ar sijonas užsakomas ne mokykloje, tai būtina padaryti iki birželio
20 d. Vėliau tiekėjas neįsipareigoja pasiūti iki rugsėjo 1 d. Kai sarafanas ar sijonas bus pasiūti, tėvai gaus žinutę
į telefoną. Reikės atvykti pasiimti į parduotuvę.
Rekomendacinis matavimo laikas:
17 val. – 1a
18 val. – 1b
19 val. – 1c

