APĢĒRBS UN INVENTĀRS BENEFICES NODARBĪBĀM
PIRMSSKOLA
Apģērbs

Meitenēm -

melns, pieguļošs apģērbs (piemēram, melni legingi, melns body –
tas var būt pašu individuāli gādāts vai arī pasūtīts pie mūsu
šuvējas (par pasūtījumu skatīt zemāk));
- vēlams melni baleta svārciņi (par pasūtījumu skatīt zemāk).

Apavi

-

Melnas baleta čības.

!!! Češkas nav piemēroti apavi šīm nodarbībām!

*Dokumenta beigās pievienotas bildes, kurā redzams kā izskatās
nodarbībām paredzētais apģērbs, ja jūs vēlaties to gādāt paši!
!!! Uz nodarbībām jābūt līdzi savai ūdens pudelei!
PASŪTĪJUMI/IEGĀDE:
● Ja vēlaties pasūtīt nodarbībām paredzēto apģērbu (melns kokvilnas/trikotāžas body ar garām rokām, melns kokvilnas/trikotāžas body ar
īsām rokām, saules svārki, melni kokvilnas/trikotāžas legingi), tad lūdzu pasūtījumu veikt pie administratora (Adrija – 27795685).
Pasūtījumus varēs sākt veikt no oktobra! Kā arī varat izmantot mūsu izveidoto linku, kur Jums ir iespēja iegādāties nodarbībām
paredzēto (jaunu vai lietotu) apģērbu un apavus, ko pārdod citi dalībnieki.
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v6ViSG1_MG7Pr_uxCUlenqhpYlJm6-xUh1W5TYqy7D8/edit#gid=0)
● Šobrīd visiem ir iespēju pasūtīt no interneta dažādus apavus un apģērbus, tāpēc mēs būsim priecīgi, ja mums nebūs jāuzņemas apavu
sūtīšana!

CENAS
Melns garroku body vai melns īsroku body

Melni legingi

Melni baleta svārciņi

Izmērs

Cena

98; 104; 110; 116;122; 128

7 eur

134; 140; 146

7.50 eur

Izmērs

Cena

104; 110; 116; 122; 128

5.50 eur

134; 140; 146

6 eur

Diemžēl svārciņus šobrīd nav iespējams pasūtīt! Tiklīdz to
varēs izdarīt – dosim ziņu!

!!! Samaksa veicama pie administratora (Adrija) skaidrā naudā!
KOMENTĀRI:
● Ir iespēja iegādāties vienotu, stilizētu Benefices formu (legingi, T-krekls, Benefices jaka izbraukumiem, soma un citi aksesuāri),
apmeklējot šādu vietni: https://benebode.wixsite.com/beneficesveikals
● Kā arī ir iespējams iegādāties Beneficei īpaši šūtos sintētiskos, pieguļošos Benefices īsos body. Interesēties pie administratora.

!!! Neaizmisti iegādātajā apģērbā vai apavos ar marķieri ierakstīt iekšā savu ID numuriņu vai vārdu un uzvārdu, lai atrašanas gadījumā varam atdodot
īpašniekam.

Nodarbību apģērba vizualizācija bildē

Benefices īsā body vizualizācija bildē

S
ĀKUMSKOLAS PAMATKURSS
Apģērbs

Apavi

Izbraukumu apģērbs

Nodarbību inventārs
(pašu sagādāts)

Meitenēm –
-

melnais, īsais Benefices body
(staipīgā trikotāža (sintētika). To ir
iespējams
iegādāties tikai pie Benefices šuvēja
iepriekš pasūtot.

Puišiem –
-

savs izveidots pilnīgi melns apģērbs
(piemēram, melns “kačoku” tipa krekliņš,
melni šorti vai melnas garas bikses).
Šortus un bikses ir jāgādā pašiem, bet
melnu krekliņu ir iespēja pasūtīt pie mūsu
šuvējas (par pasūtījumu skatīt zemāk).

!!! Uz nodarbībām jābūt līdzi savai ūdens pudelei.

-

Melnas
baleta čības;
Melnas deju
botas.

Tā kā šī grupa bieži brauc
uz konkursiem un
koncertiem, būtu svarīgi
pēc iespējas iegādāties
vienādu Benefices silto
džemperi ar kuru
apmeklēt konkursus un
apbalvošanas.

-

-

-

Ceļu sargi (vēlams mīkstie
nevis plastmasa hokeja,
obligāti
ierakstīts iekšā vārds un
uzvārds, un vēlams melni, lai
var izmantot dejās).
Siltās zeķes - adītas (vilnas vai
pusvilnas), pēc iespējas
garākas
– vēlams līdz celim.
Kāju svariņi (iegādājami sporta
preču veikalos vai internetā)
no
0.5 kg līdz 1.0 kg uz kāju. Lūdzu
iegādāties kvalitatīvus, lai pēc
pirmās nodarbības nebirst ārā
smiltis un obligāti ierakstīt iekšā
vārdu un uzvārdu.

PASŪTĪJUMI/IEGĀDE:
● Ja vēlaties pasūtīt nodarbībām nepieciešamo apģērbu (Benefices melno, īso body, “kačoka” tipa kreliņu), tad lūdzu pasūtījumu veikt pie
administratora (Adrija – 27795685). Pasūtījumus varēs sākt veikt no oktobra! Kā arī varat izmantot mūsu izveidoto linku, kur Jums ir
iespēja iegādāties nodarbībām paredzēto (jaunu vai lietotu) apģērbu un apavus, ko pārdod citi dalībnieki.
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v6ViSG1_MG7Pr_uxCUlenqhpYlJm6-xUh1W5TYqy7D8/edit#gid=0)
● Šobrīd visiem ir iespēju pasūtīt no interneta dažādus apavus un apģērbus, tāpēc mēs būsim priecīgi, ja mums nebūs jāuzņemas apavu
sūtīšana!
● Kā arī ir iespēja iegādāties vienotu, stilizētu Benefices formu (legingi, T-krekls, Benefices džemperis izbraukumiem, soma un citi aksesuāri),
apmeklējot šādu vietni: https://benebode.wixsite.com/beneficesveikals
Cenas
Melnais īsais benefices body

19 eur

!!! Samaksa veicama pie administratora skaidrā naudā.

!!! Neaizmisti iegādātajā apģērbā vai apavos ar marķieri ierakstīt iekšā savu ID numuriņu, lai atrašanas gadījumā varam atdodot īpašniekam.

Benefices īsā body vizualizācija bildē

VIDĒJAIS PAMATKURSS
Apģērbs

Apavi

Meitenēm –
-

melnais, īsais Benefices body
(staipīgā trikotāža (sintētika). To ir
iespējams
iegādāties tikai pie Benefices šuvēja
iepriekš pasūtot.

-

Izbraukumu apģērbs
Melnas baleta čības;
Melnas deju botas.

Tā kā šī grupa bieži
brauc uz konkursiem
un koncertiem, būtu
svarīgi pēc iespējas
iegādāties vienādu
Benefices silto
džemperi ar kuru
apmeklēt konkursus
un apbalvošanas.

Nodarbību inventārs (pašu sagādāts)
-

-

-

Ceļu sargi (vēlams mīkstie
nevis plastmasa hokeja,
obligāti ierakstīts iekšā vārds
un uzvārds, un vēlams
melni, lai var izmantot
dejās).
Siltās zeķes - adītas (vilnas
vai pusvilnas), pēc iespējas
garākas – vēlams līdz celim.
Kāju svariņi (iegādājami
sporta preču veikalos vai
internetā) no 0.5 kg līdz 1.0 kg
uz kāju. Lūdzu iegādāties
kvalitatīvus, lai pēc pirmās
nodarbības
nebirst ārā smiltis un obligāti
ierakstīt iekšā vārdu un
uzvārdu.

!!! Uz nodarbībām jābūt līdzi savai ūdens pudelei.

PASŪTĪJUMI/IEGĀDE:
● Ja vēlaties pasūtīt nodarbībām nepieciešamo apģērbu (Benefices melno, īso body), tad lūdzu pasūtījumu veikt pie administratora (Adrija –
27795685). Pasūtījumus varēs sākt veikt no oktobra! Kā arī varat izmantot mūsu izveidoto linku, kur Jums ir iespēja iegādāties
nodarbībām paredzēto (jaunu vai lietotu) apģērbu un apavus, ko pārdod citi dalībnieki.
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v6ViSG1_MG7Pr_uxCUlenqhpYlJm6-xUh1W5TYqy7D8/edit#gid=0)

● Šobrīd visiem ir iespēja pasūtīt no interneta dažādus apavus un apģērbus, tāpēc mēs būsim priecīgi, ja mums nebūs jāuzņemas apavu
sūtīšana!
● Kā arī ir iespēja iegādāties vienotu, stilizētu Benefices formu (legingi, T-krekls, Benefices džemperis izbraukumiem, soma un citi aksesuāri),
apmeklējot šādu vietni: https://benebode.wixsite.com/beneficesveikals

Cenas
Melnais īsais benefices body

19 eur

!!! Samaksa veicama pie administratora skaidrā naudā.

!!! Neaizmisti iegādātajā apģērbā vai apavos ar marķieri ierakstīt iekšā savu ID numuriņu, lai atrašanas gadījumā varam atdodot
īpašniekam. Benefices īsā body vizualizācija bildē

