
INFORMACJA DLA CZŁONKÓW KLUBU „WIERCH” 

 

 

Zarząd Klubu Turystyki Górskiej „Wierch„  ponawia zbiorowy zakup koszulek klubowych. 

Mamy w planie zakup koszulek termoaktywnych oznakowanych logiem klubu wg załączonej 

poniżej tabeli rozmiarów i wzoru. 

Cena koszulek będzie oscylować w kwocie 40 - 45 zł, jednak ostateczny koszt będzie zależał 

od zamawianej ilości i zostanie podany po zamknięciu listy chętnych.  

Można zamawiać więcej niż jedną sztukę. Dla członków Klubu Wierch istnieje możliwość 

dofinansowania pierwszego egzemplarza koszulki.  

Osoby zainteresowane, które pragnął zakupić taką koszulkę prosimy o zgłaszanie chęci 

zakupu. Termin zgłoszenia do dnia 3 września. 

 Zgłoszenia przyjmuje telefonicznie +48 507 263 730  (Zdzisław)  i  +48 503 763 931 (Ela)  lub 

mailowo zdzislaw.gardziel@gmail.com 

Prosimy o potwierdzenie wstępnego zgłoszenia ze zweryfikowanymi zg. z poniższą tabelką 

rozmiarami. Prawdopodobnie będzie również możliwość zamówienia koszulek w rozmiarach 

dziecięcych. 

 

 

. Rozmiary koszulek damskich 

 

 

Size Specifications  

Style name Active Sports-T Women 16.01.2017 

Style no. ST8100 

MEASUREMENTS AS MEASURED ON THE FINISHED GARMENT 
  Size Range   

S M L XL 2XL Tol: +/- 

WIDTH (half chest width of the lying textil in cm) 44,0  47,0  50,0  54,0   2,5 

LENGTH (highes shoulder point on the front straight to hem of the lying textil in cm) 68,0  70,0  72,0  74,0   2,5 

 



 

Koszulki męskie 

 

Opis:      100% poliester ACTIVE-DRY°, interlock, 140 g/m²; gładka i lekka dzianina, obszycie dekoltu z tej samej 
 dzianiny, co cały model, dekoracyjne szwy na ramionach, odblaskowe logo ACTIVE-DRY° na plecach, mała metka 
 rozmiarowa na karku, etykietka z przepisem prania w szwie bocznym, Body Fit, szwy boczne, maksymalna  
temperatura prania 40°C.   
Rozmiary S, M, L, XL, 2XL 
 
Ze względu na wierność kolorów i technikę zapewniając trwałość nadruku zamówienie dotyczy koszulek  
w kolorze białym. 
O ostateczny koszcie i formie płatności osoby zainteresowane będą powiadamiane po zamknięciu listy 

 

Projekt oznakowania koszulki  
 

 

Size Specifications  

Style name Active Sports-T Men 16.01.2017 

Style no. ST8000 

MEASUREMENTS AS MEASURED ON THE FINISHED GARMENT 
  Size Range   

S M L XL 2XL Tol: +/- 

WIDTH (half chest width of the lying textil in cm) 47,0  50,0  53,0  56,0  59,0  2,5 

LENGTH (highes shoulder point on the front straight to hem of the lying textil in cm) 69,0  72,0  73,0  75,0  77,0  2,5 

 


