
Szkolny Merch - I LO Konin

Już można zamawiać szkolne bluzy!

Drodzy Uczniowie

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Kościuszki w Koninie informuje, że istnieje możliwość zakupu
bluz młodzieżowych z logo naszej szkoły przygotowanych przez firmę
BluzUp. Osoby zainteresowane zakupem bluzy powinny zgłosić
zapotrzebowanie do przewodniczącego klasy / osoby wyznaczonej do
zbierania zamówień. Zamówienia można składać od 27 września do 10
października. Każda klasa sama zbiera pieniądze a następnie wpłaca je do
pani Marii Węglewskiej w pokoju 204. Zamówienia są realizowane w
terminie 30 dni roboczych od momentu ich złożenia. Ofertę przygotowaną
przez firmę BluzUp oraz cennik podajemy poniżej.

Bluzy, koszulki, skarpety i torby można obejrzeć / przymierzyć w sali 216 i
140. Osoby spoza szkoły zainteresowane zakupem szkolnego merchu kierują
zapytanie na adres edyta.jagiello-karpinska@1lokonin.pl .

Oferta:

Firma BluzUp stawia na najwyższą jakość, produkuje w Polsce oraz
współpracuje z doświadczonymi grafikami, dzięki czemu Nasza szkolna
kolekcja będzie unikalna. Firma działa na rynku od 2013r. i współpracuje z
ponad 700 szkołami, uczelniami i innymi podmiotami.

Bluzy uszyte są z materiałów o gramaturze 280 g/m2 o składzie 90%
bawełna, 10% poliester- ta niewielka domieszka zapobiega kurczliwości w
praniu.
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Ceny bluz:

bluzy z haftowanym logo:

– bluza z kapturem “kangurek” - 145,00 zł

– bluza bez kaptura “classic”- 125,00 zł

– bluza bejsbolówka – 155,00 zł

– bluza rozpinana z kapturem- 155,00 zł

– bluza “oversize”- 165,00 zł

– koszulka - 54,00 zł

– kamizelka - 94,00 zł

Podane ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie koszty związane z
produkcją i dostawę zamówienia kurierem do szkoły.

Przygotowaliśmy dla Was promocję na torby i skarpety z logo szkoły przy
zakupie bluzy:

– torba w zestawie z bluzą- 24,00 zł (standardowo 34,00 zł)

– para skarpet w zestawie z bluzą- 25,00 zł (standardowo 40,00 zł)



bluza z kapturem “kangurek” (małe logo)

bluza z kapturem “kangurek” (duże logo)

bluza bez kaptura “classic”



bluza bejsbolówka

bluza rozpinana z kapturem



bluza “oversize”

koszulka damska

koszulka męska

kamizelka skarpety










