
128 152 176 128 152 176

134 158 182 134 158 182

140 164 140 164

146 170 146 170

128 152 176 128 152 176

134 158 182 134 158 182

140 164 140 164

146 170 146 170

Chcę otrzymać fakturę VAT*

Nie chcę faktury VAT

*Proszę zaznaczyć krzyżykiem oraz wpisać na 

odwrocie dane do faktury

Rozmiar

Jeśli rozmiar jest nietypowy (obwód w klatce), proszę 

o wpisanie dokładnego obwodu.

Obwód w klatce………………

Olsztyn, dnia……………………………………………………………………………

Czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna)

………………………………………………………………………………………………….

Nie chcę faktury VAT

*Proszę zaznaczyć krzyżykiem oraz wpisać na 

odwrocie dane do faktury

Zamówienie

Zamawiam strój uczniowski z wyhaftowaną tarczą 

szkoły (kamizelka granatowa, skład: 50% bawełna i 

50% acryl).

Cena stroju: 55 zł

Nazwisko i imię 

dziecka………………………………………………………………………

………………………………..
Klasa………………………….

W poniższej tabelce proszę o zaznaczenie krzyżykiem 

rozmiaru.

Rozmiar Rozmiar

Jeśli rozmiar jest nietypowy (obwód w klatce), proszę 

o wpisanie dokładnego obwodu.

Obwód w klatce………………

Olsztyn, dnia……………………………………………………………………………

Czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna)

………………………………………………………………………………………………….

Chcę otrzymać fakturę VAT*

Cena stroju: 55 zł

Nazwisko i imię 

dziecka………………………………………………………………………

………………………………..
Klasa………………………….

W poniższej tabelce proszę o zaznaczenie krzyżykiem 

rozmiaru.

Rozmiar Rozmiar Rozmiar

………………………………………………………………………………………………….

Chcę otrzymać fakturę VAT*

Nie chcę faktury VAT

*Proszę zaznaczyć krzyżykiem oraz wpisać na 

odwrocie dane do faktury

Zamówienie

Zamawiam strój uczniowski z wyhaftowaną tarczą 

szkoły (kamizelka granatowa, skład: 50% bawełna i 

50% acryl).

Rozmiar Rozmiar

Jeśli rozmiar jest nietypowy (obwód w klatce), proszę 

o wpisanie dokładnego obwodu.

Obwód w klatce………………

Olsztyn, dnia……………………………………………………………………………

Czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna)

Nie chcę faktury VAT

*Proszę zaznaczyć krzyżykiem oraz wpisać na 

odwrocie dane do faktury

W poniższej tabelce proszę o zaznaczenie krzyżykiem 

rozmiaru.

Zamówienie

Zamawiam strój uczniowski z wyhaftowaną tarczą 

szkoły (kamizelka granatowa, skład: 50% bawełna i 

50% acryl).

Cena stroju: 55 zł

Nazwisko i imię 

dziecka………………………………………………………………………

………………………………..

Klasa………………………….

W poniższej tabelce proszę o zaznaczenie krzyżykiem 

rozmiaru.

Rozmiar

Jeśli rozmiar jest nietypowy (obwód w klatce), proszę 

o wpisanie dokładnego obwodu.

Obwód w klatce………………

Olsztyn, dnia……………………………………………………………………………

Czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna)

………………………………………………………………………………………………….

Chcę otrzymać fakturę VAT*

Rozmiar Rozmiar Rozmiar

Zamówienie

Zamawiam strój uczniowski z wyhaftowaną tarczą 

szkoły (kamizelka granatowa, skład: 50% bawełna i 

50% acryl).

Cena stroju: 55 zł

Nazwisko i imię 

dziecka………………………………………………………………………

………………………………..

Klasa………………………….



DANE DO FAKTURY VAT: DANE DO FAKTURY VAT:

Proszę wpisać drukowanymi literami Proszę wpisać drukowanymi literami 

Imię:…………………………………………….. Imię:……………………………………………..

Nazwisko:……………………………………. Nazwisko:…………………………………….

Adres:…………………………………………… Adres:……………………………………………

……………………………………………………… ………………………………………………………

NIP:…………………………………………………. NIP:………………………………………………….

DANE DO FAKTURY VAT: DANE DO FAKTURY VAT:

Proszę wpisać drukowanymi literami Proszę wpisać drukowanymi literami 

Imię:…………………………………………….. Imię:……………………………………………..

Nazwisko:……………………………………. Nazwisko:…………………………………….

Adres:…………………………………………… Adres:……………………………………………

……………………………………………………… ………………………………………………………

NIP:…………………………………………………. NIP:………………………………………………….


