
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 

Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ 

Τηλ.22353674 – Φαξ. 22354305                                 

                                                                                               

                                                                                                                     12 Σεπτεμβρίου, 2016 
 

Αγαπητοί Γονείς, 

Σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Γονέων αποφάσισε να προβεί και φέτος στην 

αγορά και διάθεση ειδών ένδυσης (μετά από προσφορές) για τα παιδιά του σχολείου μας.  Συγκεκριμένα: 

 Οι φόρμες θα είναι χρώματος γκρίζου και θα φέρουν τυπωμένο το σήμα του σχολείου μας, σε μεγέθη 6-16 

στην τιμή των €20 ανά σετ (μπλούζα ή ζακέτα και παντελόνι). 

 Θα πωλούνται και παντελόνια των φόρμων σε μεγέθη 6-16 στην τιμή των €10. 

 Οι φανέλες γυμναστικής που θα φέρουν τυπωμένο το σήμα του σχολείου μας σε μεγέθη 6-16 θα 

πωλούνται, , με κοντό μανίκι € 5, και σε μακρύ μανίκι προς  € 6.50. 

 Φανέλες με κολάρο που θα φέρουν κεντημένο το σήμα του σχολείου μας σε μεγέθη 6-16 θα πωλούνται , με 

κοντό μανίκι  € 8.00 και με μακρύ μανίκι € 9.00. 

 Ζακέτα χρώματος μπλε χωρίς το λογότυπο του σχολείου €13,50 

 

Δείγματα υπάρχουν στο σχολείο και οι γονείς μπορούν να τα δοκιμάσουν στα παιδιά τους. 

Παρακαλούμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στα μεγέθη,  γιατί δε θα γίνονται αλλαγές 

Για να επιταχύνουμε την παράδοση τους, θα πρέπει, αφού συμπληρώσετε το πιο κάτω δελτίο παραγγελίας,  να 

το επιστρέψετε με το παιδί σας στο σχολείο, το αργότερο μέχρι 30/9/2016.  

Κοντομάνικες φανέλες θα υπάρχουν διαθέσιμες από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. 

Περιορισμένος αριθμός φανέλων από το περσινό στοκ θα διατεθεί στην μισή τιμή. 

 

Από τον Σύνδεσμο 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ  ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 

 

 Ονοματεπώνυμο:…………………………...............................................................................                          

 Τάξη:………………….. 
  

ΕΙΔΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Σετ Φόρμες  

Μπλούζα ή Ζακέτα με παντελόνι 

(κυκλώστε τι επιθυμείτε) 

 

  

€20,00 

 

Παντελόνι φόρμας   €10,00  

Φανέλα με κοντό μανίκι   €5,00  

Φανέλα με μακρύ μανίκι (τύπου Polo)   €6,50  

Φανέλα με κολάρο και κοντό μανίκι   €8,00  

Φανέλα με κολάρο και μακρύ μανίκι   €9,00  

Ζακέτα μπλε χωρίς λογότυπο   €13,50  

Σ Υ Ν Ο Λ Ο    € 

 

  

    Αποστέλλω το ποσό των € ………….. σε μετρητά ή επιταγή αριθμός …………………………............. 

    με το παιδί μου. 

 

   Υπογραφή 

   πατέρα / μητέρας /κηδεμόνα 

  ……………………………………..                                                 Τηλέφωνο…………………………………   


