Zestawienie elementów mundurka szkolnego w CHSP
im. Króla Dawida:

1. Strój oficjalny / codzienny
Chłopcy

Dziewczynki

granatowe spodnie

granatowa spódniczka

niebieska koszulka polo z logo (haft) szkoły

niebieska koszulka polo z logo (haft)
szkoły
granatowy sweter
z logo (haft) szkoły
biały T-shirt z logo (haft) szkoły (WF)
granatowe lub czarne spodenki nie krótsze
niż do kolan lub spodnie dresowe, legginsy
( WF)

granatowy sweter
z logo (haft) szkoły
biały T-shirt z logo (haft) szkoły (WF)
granatowe lub czarne spodenki lub spodnie
dresowe
(WF)

2. Dopuszczalne niżej opisane modyfikacje – tylko w stroju codziennym, czyli w dni,
w które nie jest wymagany strój oficjalny

Chłopcy
Granatowe lub czarne spodnie (mogą być
jeansy), w lecie – granatowe bermudy)
Granatowe bluzy z kapturem. Każda bluza z
logo (haft) szkoły.

Dziewczynki
Granatowe lub czarne spodnie (mogą być
jeansy) w lecie – granatowe bermudy
Granatowe bluzy z kapturem. Każda bluza
z logo (haft) szkoły.

1.

Sklep „Mark Mundurki” http://mark-mundurki.pl/sklep-internetowy

Ze względu na to, że rozmiary ubrań są w większości zaczerpnięte z rozmiarówki brytyjskiej,
zachęcamy do korzystania z tabel z opisami dokładnych wymiarów w centymetrach. W razie
wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny ze sprzedawcą: 502 50 43 46.
Hasło do sklepu: dawid

2. Sklep w Anglii: https://direct.asda.com/george/schooluniform/D10,default,sc.html
Korzystając ze sklepu z Anglii mają Państwo do dyspozycji znacznie tańszy towar niż w
sklepie „Mark Mundurki” w Polsce, jednak wykonanie haftu z logotypem na elementach
mundurka należy wykonać we własnym zakresie. W przypadku wykonania haftu we własnym
zakresie należy skorzystać ze strony www.dawid.edu.pl i pobrać w zakładce „Mundurki” wzór
logotypu i wytyczne.
Można skorzystać ze współpracującej z naszą szkołą hafciarni http://haftoria.eu/, dysponuje
ona matrycami i wytycznymi, co do standardu wykonania haftu. W tej opcji nie muszą
Państwo brać plików ze strony. Wystarczy powiedzieć, że są Państwo z naszej szkoły.
Zachęcamy do zebrania z innymi rodzicami większej ilości mundurków, wówczas cena
jednostkowa będzie niższa.

Linki do poszczególnych części stroju dla szkoły podstawowej:
Koszulka polo – dla chłopców i dziewczynek oddzielne kategorie (kolor LIGHT BLUE)
• Chłopcy
https://global.direct.asda.com/george/school/boys-school-polo-shirts/light-blue-school-poloshirt-2pack/GEM934553,default,pd.html?cgid=D10M1G1C2&placement_id=item_page.pdp1&stra
tegy=sim_txt&config_id=item_page.pdp1&parent_item_id=GEM934550&product_id=GEM
934553&slotClicked=1
• Dziewczynki
https://global.direct.asda.com/george/school/girls-school-polo-shirts/girls-light-blue-scallopschool-polo-2-pack/GEM934575,default,pd.html?cgid=D10M2G1C2

Sweter dla chłopców i dziewczynek - ta sama kategoria (kolor NAVY)
https://global.direct.asda.com/george/school/jumpers-sweatshirts/navy-v-neck-schooljumper-2-pack/GEM704046-23540,default,pd.html?cgid=D10M1G1C14

Spódniczka (kolor NAVY)
https://global.direct.asda.com/george/school/girls-school-skirts/girls-navy-permanent-pleatsschool-skirt-2-pack/GEM898183,default,pd.html?cgid=D10M2G1C10

Bluzy z kapturem (kolor NAVY) - jeśli dziecko woli zamiast sweterka (STRÓJ
CODZIENNY)
https://global.direct.asda.com/george/school/jumpers-sweatshirts/navy-zip-through-schoolhoodie/GEM957419,default,pd.html?cgid=D10M1G1C14

