Informacje dla klienta - Czerwiec 2020
Witamy - welcome
* Zakupy w JW Sport- Pragniemy abyście Państwo doświadczyli najlepszych zakupów w naszym
sklepie podczas tego niefortunnego czasu dla nas wszystkich.
Wszystkie decyzje i wytyczne rzadu angielskiego, które zostały podjęte w celu ochrony,
ubezpieczenia zdrowia podczas Coved19 probujemy zachować w naszym sklepie.
Prosimy o wyrozumialosc i cierpliwość odnośnie obsługi-pracownikow, gdyż musza sie stosować
do nowych wymogów.

Nasze oczekiwania w stosunku do Ciebie...
* użyj żel w momencie wejścia do sklepu, gdyż możliwe, ze będziesz dotykał produktów w
sklepie.
* Prosimy o 2 metry dystansu jak rowniez obowiazuje system jednokierunkowy a linie sa zaznaczone
na podlodze.
* Zminimalizuj dotykanie produktów w sklepie
* Jedna osoba albo rodzic z dzieckiem
* Rodzice sa odpowiedzialni za swoje dzieci i ich dystans przez cały czas.
* Platnosc karta, płatności gotówka nie mile widziane.
* Zakupy do szkoly? Polecamy mieć listę ze soba jak również rozmiary dziecka.
* Przebieralnie nie beda dostępne, rzeczy nie mogą być przymierzone przez głowę.
* Jeśli potrzebujecie sportowe obuwie dajcie znać obsłudze na wejściu do sklepu, gdyż miejsce
jest limitowane w tej części sklepu.

Również uczulamy na...
* regularne przecieranie rak w miejsca do tego wskazanych.
* rzeczy, które beda zwracane lub zamieniane musza być poddane kwarantannie.
* Obsługa bedzie regularnie przechodziła treningi i ulepszenia

Jeśli jesteś Straszą osoba, wolontariuszem albo pracujesz dla NHSu zadzwoń do nas na 01243
860266 będziesz powrzebowal ID i obsłużymy cie odrazu.
Umówione spotkania- rok 7 i początkujący w szkole
01243 860266
Prosimy o umówienie sie na przymiarki uniformu do szkoly, jeśli jest taka potrzeba dla roku 7 i
początkujący - zaczynajacy szkole.
Jak będziesz rezerwować wizytę umówioną to daj znać jeśli chcesz uniform i sportowe ubranie do
szkoly. Dziecko musi byc stosownie ubrane aby przymierzyć w sklepie na własne ryzyko ubrania
do szkoly jeśli jest taka potrzeba.

KLIKNIJ I ODBIEZ/ ZWROTY
Jeśli zrobisz zamowienie na stronie damy Tobie mozliwosc odbioru w danym czasie i terminie.
Potrzebujemy 72 gdziny na kwarantanne. Odbiór w sklepie
Co bardzo by ulatwilo funkcjonowanie sklepu jak rowniez Panstwa zamowien. Prosimy o zamowienie
uniformow szkolnych jak najszybciej, gdyz pragniemy uniknac pospiechu w sierpniu I zamowien na
ostatnia chwile.
Jesli twoje dziecko drastycznie urosnie do dnia zaczecia szkoly oferujemy wymiane uniformu na
wiekszy bez okazania rachunku ale z metkami nadal przyczepionymi do niego.
Bardzo chcielibysmy zachecic Panstwa do zamowienia dzieciecych uniformow jak najszybciej ze
wzgledu na wykluczenie zostawienia tego zadania na ostatnia chwile w sierpniu tego roku.

Jesli po zakupie uniformu dla twojego dziecka,zanim zacznie pierwszy dzien szkoly, ono strasznie
urosnie oferujemy zwrot w ciagu 28 dni i wymiane na wiekszy pod warunkiem, ze uniform ma nadal
metke I zostal nie noszony.

PRZEWODNIK ROZMIAROWY
Jak znalesc rozmiar odpowiedni dla twojego dziecka
Wiedząc, ze twoje dziecko potrzebuje uniform do szkoly wiec jest również nurtujące pytanie jaki
jest właściwy rozmiar.
Najwłaściwszy sp 5 osób to zmierzenie swojego dziecka i dostarczenie tych rozmiarów obsłudze
sklepu albo na stronie internetowej sklepu.

ważnych wymiarów, a wiec:
*Talia - jeśli potrzebujesz spodnie lub studnice dla swojego dziecka albo sportowe ubranie.
*klatka piersiowa
*noga ( dlugosc )
*wysokosc
*kolnierz

TALIA
Aby zmierzyć talie musimy znaleźć miejsce przy pępku i dokonać wymiaru. Prosze nie trzymac za
mocno z pewnym lekkim luzem podczas pomiaru. Miej pewność, ze dziecko nie wciąga brzucha
podczas pomiaru.
Rozmiar uniformu powinien wtedy byc wlasciwy.

KLATKA PIERSIOWA
Ten wymiar jest potrzebny przy zakupie bluzy, koszulki-polo, szkolnego jumpera, marynarki.
Dla chlopcow liczy sie rozmiar kolnierzyka, jak rowniez rozmiar klatki piersiowej.
Zeby zmierzyc rozmiar klatki piersiowej nalezy tasma zmierzyc kilka centymetrow pod pacha.
Dla dziewczynek to bedzie biust w najbardziej wystajacej ich czesci.
Twoje dziecko powinno byc swobodne w szkolnym iniformie.

NOGA
Nogę mierzymy od środa (od wewnątrz) a nie cala, aby dokonać właściwego wymiaru popros
swoje dziecko aby zalorzylo szkolne buty podczas tego pomiaru. Mierzymy od krocza do konca
kostki.
Aby zmierzyć spodnice należy zalozyc spodnice, która jest we właściwym wymiarze.
Prozę sprawdzić wymogi szkól jaka długa spódnica powinna być aby nie było żadnych
rozczarowań.

WZROST
Wzrost jest latwym pomiarem- popros aby twoje dziecko stanelo przy scianie na boso lub w
skarpetkach i aby popatrzylo przed siebie wtedy bedziesz w stanie narysowac olowkiem linie na

scianie od czubka glowy. Zmierz tasma od lini na scianie do podlogi dlugosc i to bedzie wzrost
twojego dziecka.
Na podstawie tego wymiaru mozesz dokonac zakupu na stronie internetowej latwiej niz dziecka
Wiek.

KOLNIERZ
Czasami bardzo potrzebny rozmiar kolnierza przy zakupie koszuli dla chlopcow.
Jak zmierzyc kolnierz? Wez tasme krawiecka i wokol szyi ja umiesc aby zmierzyc rozmiar
kolnierza. Wloz dwa palce pomiedzy tasme krawiecka a szyje to sprawi ze rozmiar bedzie bardziej
komfortowy dla twojego dziecka.
Wybierz przy zakupie koszuli wiek dziecka jak rownierz wymiar klatki piersiowej wraz z rozmiarem
kolnierza aby twoje dziecko mialo wlasciwy rozmiar i komfort.

Bardzo chcielibysmy Panstwu podziekowac za wspolprace w tym zwariowanym czasie dla wszystkich.
Jesli macie jakies pytania to nasz numer telefonu : 01243860266 jak rowniez Facebook czy email.

NOTATKA! Otwarte 7 dni w tygodniu- Niedziela rowniez!!!
Sklep jest otwarty od Poniedzialku do soboty 9-5:30 w Niedziele rowniez 10-4pm.

Zapraszamy do naszego Sklepu!

