LIEPĀJAS VALSTS
1. ĢIMNĀZIJA

Džemperis
KODS: LV1G_DZ

35€

#1

S
M
L
XL
2XL

#2

#3

Stilīgs, ērts un silts - hoodie ar priekšas kabatu un kapuces
striķiem. Universāla ikdienas apģērba sastāvdaļa.
65 % kokvilna / 35 % poliesters (#1; #2; #4; #5)
85 % kokvilna / 15 % viskoze (#3)

#4

#5

Polo krekls
vīriešu
KODS: LV1G_PV

25€

#4

S
M
L
XL
2XL

#1

#2

Klasisks Polo krekls ar izšūtu logo - lielisks veids, kā padarīt
apģērbu lietišķāku.
2 apkakles pogas
Pieguļošas piedurknes
100 % kokvilna

#5

Polo krekls
sieviešu
KODS: LV1G_PS

25€

#4

S
M
L
XL
2XL

#1

#2

Klasisks Polo krekls ar izšūtu logo - lielisks veids, kā padarīt
apģērbu lietišķāku.
3 apkakles pogas
Pieguļošas piedurknes
100 % kokvilna

#5

Ūdens pudele
KODS: LV1G_PUDELE

12€

Rūpējies par vidi un savu veselību - metāla ūdens pudele,
ko vari izmantot atkal un atkal.
Tilpums - 650 ml
Materiāls - alumīnijs
Krāsa - sudrabs

IZMĒRU TABULAS
A
PLATUMS
GARUMS

B

A
PLATUMS
GARUMS

B

A

B

PLATUMS
GARUMS

PASŪTĪŠANAS INFORMĀCIJA
Spēks ir vienotībā! Pasūtiet, aizpildot pieteikuma anketu!
*Pasūtījums tiek apstiprināts, kad ir saņemta samaksa par pasūtījumu ar
pārskaitījumu uz bankas kontu vai skaidrā naudā, maksājot skolas pārstāvei.

REKVIZĪTI PASŪTĪJUMAM AR PĀRSKAITĪJUMU
SAŅĒMĒJS - Powactive SIA
KONTA Nr. - LV87HABA0551050389660
MAKSĀJUMA UZDEVUMS - norādīt preces un saņēmēja informāciju
PARAUGS - LV1G_DZ_M_#3_Jānis Bēziņš_11c

KONTAKTINFORMĀCIJA
Skolas pārstāve - Agnija Janeka: +371 20414283

VĒSTURE & STATISTIKA
01.2017. | Tiek prezentēts ZPD "Mūsdienu
skolas pozitīvas vides veidošana: skolas
atribūtika". Darbā izpētīts, ka skolēni
vēlas nevis skolas formas, bet vienota
stila brīvā laika apģērbu - atribūtiku.

458

01.2018. | tiek drukāti pirmie 2 džemperi Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas logo
priekšpusē un Austras koks uz labās rokas
pleca par godu Latvijas valsts simtgadei.
03.2018. | pirmā džemperu prezentācija
skolas aktu zālē.
03.2021. | sadarbības veidošana ar zīmolu
Gen Z Design, ar misiju radīt skolas
kultūru, kur katram skolas piederīgajam ir
iespēja nest skolas vārdu un vērtības kā
gaiteņos, tā ārpus skolas sienām.
03.2021. | tiek ieviesti polo krekli ar izšūtu
skolas logo un daudzreiz lietojama
metāla pudele ar skolas logo. Saglabājot
drukas dizainu un iepriekš ieviestās
sarkano un zilo krāsas, pēc skolēnu
pieprasījuma tiek ieviestas baltā, melnā,
pelēkā krāsa.

Kopā līdz 2020. gada 31. janvārim
Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas piederīgos
priecē jau 458 džemperi.

Klasisko krāsu, sarkano un zilo,
džemperu attiecība ir teju identiska 232 (sarkani) un 226 (zili).

GODS | LEPNUMS | VIENOTĪBA | ATBILDĪBA

