WAŻNE! WAŻNE! WAŻNE! WAŻNE!
ZAKUP UMUNDUROWANIA JEST SPRAWĄ INDYWIDUALNĄ KAŻDEGO UCZNIA
I WINIEN BYĆ DOKONANY Z TAKIM WYLICZENIEM, ABY DZIECKO UCZESTNICZYŁO W ROZPOCZĘCIU ROKU SZKOLNEGO W UMUNDUROWANIU.
PRZEDSTAWIONA OFERTA JEST JEDNĄ Z WIELU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU. NIE JEST
OBOWIĄZKOWA, JEJ ZALETĄ JEST NISKA CENA WYNIKAJĄCA Z ILOŚCI KUPUJĄCYCH.
SZKOŁA NIE JEST STRONĄ W ZAKUPIE, ŚWIADCZY JEDYNIE
UPRZEJMOŚĆ: KUPUJĄCYM -> MNIEJSZY WYDATEK I SPRZEDAWCY -> WIĘKSZY OBRÓT.
WSZYSTKIE KWESTIE ZAKUPU, PŁATNOŚCI, EWENTUALNYCH REKLAMACJI
ODBYWAJĄ SIĘ W RELACJI RODZIC <-> SKLEP.
UWAGA: Tych z państwa, którzy zdecydują się na samodzielne poszukiwanie munduru
prosimy o zapoznanie się z wymogami Szkoły, co do asortymentu i sprawdzenie czy to,
co zamierzacie zakupić jest tym, czego wymagamy.

SZKOŁA WYMAGA POSIADANIA PRZEZ UCZNIA:
W klasie wojskowej:
1. kurtka mundurowa czterobarwna wz.2010 (całoroczna)
2. spodnie mundurowe czterobarwne wz.2010 (całoroczne)
3. pas brezentowy khaki (bez klamry z napisem WP)
4. buty czarne „desant”
5. beret (bez orła), czarny
6. bluza polarowa do ubioru ochronnego.
7. chusta trójkątna /halsztuk/ żółto-niebieski.
Występujące na rynku umundurowanie wz.93 /wcześniejszy wzór/ nie jest już stosowane w szkole.

W klasie policyjnej i pożarniczej:
1. kurtka mundurowa czarna - krój wzorowany na mundurze ćwiczebnym Policji.
2. spodnie mundurowe czarne - krój wzorowany na mundurze ćwiczebnym Policji.
3. pas brezentowy czarny
4. buty czarne „desant”
5. czapka z daszkiem (typ dżokejka).
6. bluza polarowa czarna.
7. chusta trójkątna /halsztuk/: żółto-niebieski.

MUNDURY WOJSKOWE

MUNDURY POLICYJNE
I POŻARNICZE

Uzupełnieniem tych zestawów jest noszona, jako podkład pod mundur dowolna, koszulka T-shirt
w kolorze: khaki – klasa wojskowa, czarnym – klasa policyjna, pożarnicza.
Uwaga dla tych z Państwa, którzy widzieli uczniów naszej szkoły noszących zamiast bluzy mundurowej koszulkę T-shirt lub koszulkę polo. To jest możliwość dodatkowa, z którą zapoznamy Państwa już
w trakcie roku szkolnego. Ogólnie sprowadza się do umożliwienia CHĘTNYM noszenia w czasie letnim /upały/ lżejszego wariantu munduru, czyli koszulek odpowiednio oznakowanych i w kolorach
dobranych indywidualnie dla specjalności. Ta dodatkowa oferta nie jest częścią omawianego aktualnie zakupu i będzie realizowana w szkole już w trakcie roku szkolnego.

ZAKUP W SKLEPIE „COMMANDO”.
JAKO SZKOŁA PROPONUJEMY DOKONANIE ZAKUPU W SKLEPIE „COMMANDO”.
SKLEP UBIERA NASZYCH UCZNIÓW JUŻ OD 13 LAT. ROBI TO DOBRZE I SKUTECZNIE, OFERUJĄC DOBRĄ CENĘ, SOLIDNĄ GWARANCJĘ I CO WAŻNE PEŁNĄ OBSŁUGĘ KLIENTA.
SKLEP ZNA NASZE WYMAGANIA, WIĘC Z PAŃSTWA STRONY WYSTARCZY UDAĆ SIĘ DO
SKLEPU, POWIEDZIEĆ, ŻE JESTEŚCIE Z „SUCHARSKIEGO” PODAĆ DO JAKIEJ KLASY DZIECKO
ZOSTAŁO PRZYJĘTE (WOJSKOWA, POLICYJNA, POŻARNICZA) – RESZTĘ KOMPLEKSOWO ZAŁATWIA SKLEP.

CO JEST WAŻNE PRZY ZAKUPIE W „COMMANDO”:
1. OFERTA POLICYJNA JEST JEDNOCZEŚNIE OFERTĄ POŻARNICZĄ /są takie same/.
2. Zakupu należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby w dniu rozpoczęcia roku szkolnego
uczeń posiadał stosowne umundurowanie. Zakup potrwa 2 - 3 tygodnie i wymaga minimum dwóch wizyt w sklepie, pierwsza wzięcie miary, druga odbiór munduru po
sprowadzeniu, uszyciu czy przeróbce.
3. Płatność za umundurowanie regulowana jest w sklepie w dwóch ratach. Pierwsza (zaliczka 200zł) przy wzięciu miary, druga (reszta kwoty) przy odbiorze munduru.
4. Sprzedawcy wiedzą, jaki mundur i dodatki będą właściwe dla danego ucznia, wystarczy
podać jedynie Szkołę, imię i nazwisko i specjalność: wojsko, policja lub straż pożarna.
5. PODANE CENY DOTYCZĄ KUPNA WYMAGANEGO KOMPLETU, PRZY KUPNIE POJEDYNCZYCH ELEMENTÓW OBOWIĄZUJĄ CENY DETALICZNE.

NAJCZĘSTSZE PYTANIA:
CZY TO WSZYSTKO - wymagany zestaw jest WSZYSTKIM, CZEGO WYMAGA SZKOŁA - jest traktowany, jako
całoroczny, nie ma w nim kurtki zimowej gdyż zrezygnowaliśmy z niej ze względów oszczędnościowych dopuszczając używanie przez dzieci kurtek cywilnych.
ELEMENTY DODATKOWE – wymogiem zgody na noszenie umundurowania przez młodzież szkolną jest wyraźne oznakowanie uczniów dla odróżnienia ich od funkcjonariuszy danych służb. W ramach tego
oznakowania będziecie państwo musieli dodatkowo zakupić dla dzieci oznaki identyfikacyjne. Tego
zakupu dokonacie W PIERWSZYCH DNIACH WRZEŚNIA W SZKOLE. Przewidywany koszt to około
30zł.
WYPOSAŻENIE DO ZAJĘĆ POLIGONOWYCH – obejmuje: plecaki, śpiwory i karimaty - mogą to być jednak
posiadane rzeczy "cywilne".
MUNDURY UŻYWANE - zdajemy sobie sprawę, że o zakupie decyduje atrakcyjność cenowa, jednak nasze
obserwację wskazują, że dzieci w mundurach używanych źle się czują w grupie (nie ze swojej winy!)
i bardzo szybko tracą chęć noszenia munduru.
KUPOWANIE NA WYROST - prosimy o bardzo rozważne podchodzenie do zakupu butów "na wyrost". Najwięcej i najintensywniej Wasze pociechy będą z nich korzystać w pierwszym roku nauki. But
zwłaszcza duży i ciężki nie może być luźny gdyż przeszkadza w chodzeniu nie mówiąc o bieganiu.
But powinien być dopasowany rozmiarem do nogi w grubej wełnianej (frotte) skarpecie.
KUPOWANIE PRZEZ DZIECI - nasze doświadczenia wskazują, że wszystkie przypadki niedopasowanego
umundurowania czy obuwia, zawsze łączyły się z tym, że dziecko samo (bez rodzica) kupowało
mundur dla siebie. Nieumiejętność upomnienia się o swoje, czy bezkrytyczne spojrzenie na dokonywany zakup są dość powszechne w tym wieku.

OFERTA SKLAPU „COMMANDO”:
Szanowni państwo poniżej macie przedstawione dwie oferty: pierwsza dla specjalności wojskowej, druga dla specjalności policyjnej i pożarniczej.
To, czego wymaga szkoła zawarte jest od słowa „profil” do „zaliczka”.
Jako opcjonalne proponowane są lepsze buty zamiast standardowych – Państwa wybór.
Jako dodatkowe proponowane są elementy mogące się przydać w ramach szkoleń poligonowych, chodź
równie dobrze mogą być zastąpione w miarę potrzeby elementami cywilnymi. Jeżeli posiadacie w
domu "zdeklarowanego fanatyka munduru" i wiecie, że i tak zostaniecie "zmuszeni" do zakupu dodatkowych ubiorów (kurtki, polary, swetry) czy wyposażenia (torby, plecaki, śpiwory) to wtedy
warto zastanowić się nad tym przy zakupie umundurowania, na pewno dokonując łącznego większego zakupu będziecie w stanie utargować ceny niższe od podanych dla tej grupy .
Szczególną Państwa uwagę zwracamy na pierwszą pozycję w wykazie dodatkowe. Jest to kurtka zimowa, zgodna z wymogami mundurowymi. Szkoła nie wymaga ich posiadania, w zimie można nosić
zimową kurtkę cywilną, ale w sytuacji jak wyżej opisana warto się nad nią zastanowić w pierwszej
kolejności. Poligon trwa 5 dni w roku, a zima kilka miesięcy.

LOKALIZACJA SKLEPU:

COMMANDO
Katarzyna Madusiok
Młyńska 15
40-098 Katowice
Tel.32/ 209-12-72
502-661-601

Katowice 2021

OFERTA SPZEDAŻY SORTÓW MUNDUROWYCH
DLA XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. H. SUCHARSKIEGO

PROFIL WOJSKOWY:
1) Komplet US POL (PL CAMO) wz.2010
( bluza + spodnie ; 150 zł + 140 zł )
2) Buty wojskowe, czarne DESANT lub GROM
3) Pas parciany szer., oliv typu US
4) Beret zielony
5) Polar US moro
6) Chusta niebiesko-czarna
7) T-shirt oliv ( 1 szt )
Gratis!

=
=
=
=
=
=

290 zł
190 zł / 259 zł
45 zł
45 zł
130 zł
20 zł

-------------------RAZEM:
= 720 zł / 789 zł

PŁATNOŚĆ: zaliczka min. 200 zł - kupno w dwóch turach; całość – kupno na raz.
Dodatkowo:
Kurtka (Jesień/Zima)- Mundurowa
= od 170 zł.
Ocieplacz (kpl) pod mundur
= 50 zł.
T-shirt oliv 170g/m2
= 30 zł
T-shirt czarny 170g/m2
= 30 zł
Skarpety wojsk.
= 15 zł
Plecak mały 25L wz.93
= 160 zł
Plecak duży 65L poligonowy bez stelaża = od 160 zł
Plecak duży 65L poligonowy ze stelażem = 199 zł /249 zł
Karimata Iso mate
= 40 zł
Śpiwór 1950 g
= 149 zł
Manierka/Bidon
= 30 zł
Niezbędnik
= 30 zł
Latarka mała zoom
= 35 zł
Latarka czołowa
= od 25 zł
Kubek met. mały/duży
= 15 zł /20 zł
Zestaw harc (2 menażki+talerz+kubek+niezbędnik) = 50 zł
Rękawiczki Fleece (zimowe)
= 25 zł
Czapka dokerka (zimowa)
= 20 zł
Szalo-kominiarka
= 25 zł
Kominiarka baweł.
= 20 zł

COMMANDO
Katarzyna Madusiok
Młyńska 15
40-098 Katowice
Tel.32/ 209-12-72
502-661-601

Katowice 2021

OFERTA SPRZEDAŻY SORTÓW MUNDUROWYCH
DLA XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. H. SUCHARSKIEGO

PROFIL POLICYJNY i STRAŻACKI:
1) Komplet czarny typu US POL.
( bluza + spodnie ; 150 zł + 140 zł )
2) Buty czarne DESANT lub GROM
3) Pas parciany, czarny typu US
4) Czapka czarna z daszkiem
5) Polar US czarny
6) Chusta niebiesko-czarna
7) T-shirt czarny ( 1 szt. )
Gratis !

=
=
=
=
=
=
RAZEM:

290 zł
190 zł / 259 zł
45 zł
20 zł
130 zł
20 zł

-------------------= 695 zł / 764 zł

PŁATNOŚĆ: zaliczka min. 200 zł - kupno w dwóch turach; całość – kupno na raz.
Dodatkowo:
Kurtka (Jesień/Zima)- Mundurowa
= od 170 zł.
Ocieplacz (kpl) pod mundur
= 50 zł.
T-shirt oliv 170g/m2
= 30 zł
T-shirt czarny 170g/m2
= 30 zł
Skarpety wojsk.
= 15 zł
Plecak mały 25L wz.93
= 160 zł
Plecak duży 65L poligonowy bez stelaża = od 160 zł
Plecak duży 65L poligonowy ze stelażem = 199 zł /249 zł
Karimata Iso mate
= 40 zł
Śpiwór 1950 g
= 149 zł
Manierka/Bidon
= 30 zł
Niezbędnik
= 30 zł
Latarka mała zoom
= 35 zł
Latarka czołowa
= od 25 zł
Kubek met. mały/duży
= 15 zł /20 zł
Zestaw harc (2 menażki+talerz+kubek+niezbędnik) = 50 zł
Rękawiczki Fleece (zimowe)
= 25 zł
Czapka dokerka (zimowa)
= 20 zł
Szalo-kominiarka
= 25 zł
Kominiarka baweł.
= 20 zł

