Beställ din
Nybyggarskjorta!
Nybyggarskjortan är den ultimata skjortan att ha med på läger och
andra evenemang. Kårskjortan är också bra att sy dina scoutmärken
på.

T-skjorta barn 12€ med logo
6-8 år (110/120 cm), 9-11 år (130/140 cm)
12-14 år (150/160 cm, närapå samma storlek som vuxen XS).
OBS: T-skjortorna och hupparna för barn har olika
storleksmärkning!
mörk blå

T-skjorta vuxen 16€ med logo
unisex, mörk blå
Storlekar:
XS-5XL
http://www.porukkapaita.fi/unisex-t-paidat.html#classict

Kårskjorta “huppare” med dragkedja och huva och logo
Collegetröjan är mörkblå och av märket Fruit of the Loom. På
framsidan, på vänstra bröstet, trycks Nybyggarnas eld-logo i gult.

Hellång dragkedja och två fickor framtill.

Huppare barn 33€
Tyg: 280 g, 80% bomull, 20% polyester, mörkblå
Storlek:
5/6-år (116 cm) 7/8-år (128 cm)
9/11-år (140 cm) 12/13-år (152 cm)
14/15-år (164 cm)
OBS: T-skjortorna och hupparna för barn har olika
storleksmärkning!

Huppare vuxen 35€
tyg: 280 g. 65% polyester, 35% bomull, mörkblå
Unisex huppare: storlek XS-5XL
Damhuppare storlek: XS/34 - S/36 - M/38 - L/40 - XL/42
http://www.porukkapaita.fi/vetoketjuhupparit.html#cliquefullzip
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Handuk med eget namn och logo 35€
snabbtorkande, Färg: royal blue
storlek 70x130
Material: 200 g, 85% Polyester, 15% Polyamid

Tubhalsduk 16€
med jubileumslogo, skogsgrön eller blå.
Beechfield B900 –tubhalsduk

Tubhalsduk TUX 2019 16€
Med specialtryck TUX 2019 och
jubileumslogo
Beechfield B900 –tubhalsduk, skogsgrön
eller blå

Beställning och betalning
Beställ dina plagg genom att skicka e-post till Åsa Hellström, asa.hellstrom@edu.hel.fi
Betala dina produkter genast då din beställning är bekräftad!
Kom ihåg att ange antalet skjortor, storleken och beställningens slutsumma då du gör din beställning.
Skriv också dina kontaktuppgifter, epost och telefonnummer. Föräldrarna bör bekräfta minderåriga barns
beställningar.
Åsa bekräftar varje beställning skilt.
Exempel:
1 t-skjorta vuxen strl. M
åt Simon Scout
totalt 16€
Sista beställningsdag 10.3 2019

Betala in totalsumman för dina/era beställningar på kårens konto SENAST DEN 10.3 2019:
Aktia FI7240553510000615, Scoutkåren Nybyggarna.
I meddelande-fältet skriver du in vargungens/scoutens/ditt namn och vad som beställts. Exempel ”Ville Vargunge
1 huppare 128cm, 2 st. t-skjortor 140 cm”.
Frågor kan riktas till: Åsa Hellström, 0500873344, asa.hellstrom@edu.hel.fi
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