
Stroje zamówienia dla wszystkich grup
 / Dresy zamówienia 

DO 14.04.2022 r.!

Prosimy dokładnie zapoznać się z poniższymi
informacjami 

– stroje zamawiane są dla każdego dziecka chcącego
występować w występach grupowych (przy każdej grupie

wyszczególniono co należy zakupić samemu) .
- Dresy są zakupem dowolnym – ich specyfikacja jest

podana w dołu. 
• Rozmiarówkę dot. koszulek/bezrękawników do stroi oraz

dresów można zobaczyć w linku na dole. 

PROSIMY O WYKONANIE PRZELEWU DO 14.04.2022 Z PODANIEM IMIENIA
NAZWISKA DZIECKA, MIEJSCOWOŚCI TRENINGÓW I NAZWY GRUPY ORAZ

ZAMAWIANYM ROZMIAREM NA PODANY NA DOLE NUMER KONTA – PROSIMY O
DOKŁADNE INFORMACJE, oraz nie wykonywania innych wpłat niż stroje/dresy. Nie

bierzemy odpowiedzialności za źle dobrany rozmiar i nie ma możliwości zwrotu ponieważ
wszystkie zamówienia są wykonywane pod konkretne dziecko. np. Asia Kowalska Myślenice

Diamonds strój 134, dres 8-9  lat 131-140 napis: Joanna K. 

W związku z sezonem startowym i turniejami w miesiącu maju i czerwcu na stronie internetowej 
www.ladyacademy.szkola.pro podajemy informacje o zamówieniu strojów dla grup (grupy Pani 
Julii otrzymały kartki bezpośrednio od niej). Każda grupa przygotowuje choreografie konkursowe 
na które należy mieć podobne stroje. Jeśli dzieci biorą udział w prezentacjach solo najlepiej ustalić 
strój z trenerem prowadzącym i zakupić go we własnym zakresie.

Myślenice:
1. Diamonds 55zł/szt 

zamówione zostaną koszulki z nadrukiem komputerowym bluefame (na podstawie projektu 
https://machikogym.com/sklep/kostiumy/kombinezony/kombinezon-blue-flame/ );
+ we własnym zakresie prosimy o zakup krótkich spodenek czarnych/szortów czarnych bez 
pasków (np. z Decathlonu https://www.decathlon.pl/p/spodenki-do-gimnastyki-sportowej-
damskie-domyos-100/_/R-p-151853?mc=8489395&c=Czarny) oraz baletek 
antypoślizgowych białych (https://allegro.pl/oferta/baletki-balerinki-skorzane-
antyposlizgowe-r-37-6835382627)

2. Mini Ladies 55zł/szt
zamówione zostaną bezrękawniki z nadrukiem komputerowym (na podstawie projektu Nel 
https://machikogym.com/sklep/kostiumy/body/body-nel/ )
+ we własnym zakresie prosimy o zakup szortów UWAGA TERAZ PROMOCJA – kolor 
róż ( nie truskawkowy róż https://www.decathlon.pl/p/spodenki-do-gimnastyki-sportowej-
damskie-domyos/_/R-p-323633?mc=8577969&c=R%C3%B3%C5%BCowy )
+ we własnym zakresie baletki antypoślizgowe białe allegro 
(https://allegro.pl/oferta/baletki-balerinki-skorzane-antyposlizgowe-r-37-6835382627)

3. Rainbows 55zł/szt
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zamówione zostaną bezrękawniki z nadrukiem komputerowym (na podstawie projektu Elis 
https://machikogym.com/sklep/kostiumy/body/body-ellis/ )
+ we własnym zakresie prosimy o zakup spódniczki czarnej krótkiej tiulowej typu tutu (np. 
allegro https://allegro.pl/oferta/klasyczna-spodnica-tiulowa-tutu-czarna-30-cm-
11322890595?reco_id=a0005019-b8e1-11ec-8e15-
5e896d2ffb1e&sid=662c7a15915b4ff7cbe3591dc77c5ba25a9c6e61630a3346ef7abf0742c8b
1f5 lub Pepco, Chiński Market ceny już od 7-11 zł (pod spódniczkę będą musiały być na 
występ szorty czarne)
+ we własnym zakresie zakup czarnych baletek antypoślizgowych (
https://allegro.pl/oferta/baletki-balerinki-skorzane-antyposlizgowe-r-38-6835361354?
bi_s=ads&bi_m=showitem
%3Aactive&bi_c=OWVkOTlhZTQtYTMyYy00M2JjLWFhZTAtNDRlNjllODIwNDQ4AA
&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=1a3af8e3-a876-4cb1-bd17-e8531ff9a37b )

4. Kiki Elite 55 zł/szt
zamówione zostaną bezrękawniki z nadrukiem komputerowym (na podstawie projektu Zora 
https://machikogym.com/sklep/kostiumy/body/body-zora/ )
+we własnym zakresie spódniczka https://allegro.pl/oferta/spodniczka-tiulowa-spodnica-
tutu-teczowa-30cm-9937897310?reco_id=ffafe5df-b8e2-11ec-92d3-
32b7a666c92c&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd660
4cf017 – pod spódniczką na występ muszą być szorty czarne zakrywające pośladki
+ baletki białe antypoślizgowe (  https://allegro.pl/oferta/baletki-balerinki-skorzane-
antyposlizgowe-r-38-6835361354?bi_s=ads&bi_m=showitem
%3Aactive&bi_c=OWVkOTlhZTQtYTMyYy00M2JjLWFhZTAtNDRlNjllODIwNDQ4AA
&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=1a3af8e3-a876-4cb1-bd17-e8531ff9a37b )

5. Crystalls – stroje zamówione + jazzówki cieliste we własnym zakresie;
6. Amethyst – stroje srebrne odkupione + białe baletki antypoślizgowe z allegro 

Sucha Beskidzka: 
1. Butterfly (gr.z godz 17 wt) 55zł/os 

zamówione zostaną bezrękawniki z nadrukiem komputerowym (na podstawie kostiumu 
Butterfly https://machikogym.com/sklep/kostiumy/body/body-butterfly/ ) 
+ we własnym zakresie baletki białe antypoślizgowe (  https://allegro.pl/oferta/baletki-
balerinki-skorzane-antyposlizgowe-r-38-6835361354?bi_s=ads&bi_m=showitem
%3Aactive&bi_c=OWVkOTlhZTQtYTMyYy00M2JjLWFhZTAtNDRlNjllODIwNDQ4AA
&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=1a3af8e3-a876-4cb1-bd17-e8531ff9a37b )
+ we własnym zakresie szorty do gimnastyki sportowej Decathlon – teraz promocja – kolor 
turkusowa zieleń (https://www.decathlon.pl/p/spodenki-do-gimnastyki-sportowej-damskie-
domyos/_/R-p-323633?mc=8577969&c=R%C3%B3%C5%BCowy) 

2. Goldi (gr. z godz 16)
w związku z faktem że stroje miały zostać odkupione, jednak za mało rodziców 
zdecydowało się na sprzedaż zamówimy grupowo bezrękawnik z nadrukiem 
komputerowym 55zł/os (na podstawie kostiumu Arabel 
https://machikogym.com/sklep/kostiumy/body/body-arabel/)
+ we własnym zakresie baletki białe antypoślizgowe allegro  (
https://allegro.pl/oferta/baletki-balerinki-skorzane-antyposlizgowe-r-38-6835361354?
bi_s=ads&bi_m=showitem
%3Aactive&bi_c=OWVkOTlhZTQtYTMyYy00M2JjLWFhZTAtNDRlNjllODIwNDQ4AA
&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=1a3af8e3-a876-4cb1-bd17-e8531ff9a37b )
+ we własnym zakresie spódniczka baletowa allegro https://allegro.pl/oferta/ns-wiazana-
spodniczka-balet-taniec-szyfon-98-122-9786759382?reco_id=3739faea-b8e9-11ec-a5b9-
029fbdbe7fcf&sid=1b14f67fa36602937f1572a57e6df4124ef63b53ab9897d3b9ab8b1bd1d8
99d5
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3. Grupa najstarsza Royal – zamówione czerwone sukienki + we własnym zakresie chusty i 
baletki białe antypoślizgowe + składamy się na chusty zielone + każda we własnym zakresie
plastikowe liście do włosów oplatające kucyka

Tabela rozmiarów koszulek do strojów grupowych – uwaga kolorystyka zamawianych stroi może 
się zmienić w zależności od dopasowania do tematyki choreografii : https://machikogym.com/wp-
content/uploads/2021/08/TABELA-ROZMIAROW_ogolna-2021.jpg   

Dresy 78 zł / komplet : 

przydatne na zawody, oraz treningi – dzieciom szczególnie podoba się bluza reprezentacyjna z 
dużym logo klubu na placach i imieniem oraz inicjałem na ramieniu np. Ola K. 
*z racji na cenę całego kompletu (bluza + spodnie) atrakcyjniejszą niż konkurencyjne ceny samych 
bluz od kilku lat zamawiamy cały komplet, jednak proszę mieć na uwadze że spodnie są dość 
sztywne i mało rozciągliwe – nie ma możliwości zamawiania samych bluz ponieważ sprzedawane 
są komplety . Podpowiadamy by nie brać dresów zbyt dużych ponieważ są one dość szerokie – np. 
na Panią Anię pasuje na rozmiar 14-15 lat :) 

Charakterystyka: praktyczny strój przeznaczony do aktywności sportowej dzieci na powietrzu i w 
szkole. Ten klasyczny dres składa się z zapinanej na suwak bluzy i spodni o prostym kroju, bez 
ściągaczy u dołu. Drapany materiał od wewnątrz utrzymuje ciepło. Lekki, miękki i wytrzymały. 
Łatwy w utrzymaniu. 

Rozmiary: 113-122  5-6 lat , 123-130 7-8 lat , 131-140 8-9 lat , 141-148 10-11 lat , 149 – 159 12-13 
lat  , 160-166 14-15 lat 

DANE DO WPŁAT: Nr konta do przelewu do 14.04.2022 – prosimy o dokładny opis rozmiaru, 
grupy, czy dres czy stój do zespołu i nazwę zespołu – konto tylko do wpłat za stroje/dresy – 
prosimy nie wnosić na nie innych opłat.  np. Asia Kowalska Myślenice Diamonds strój 134, dres 8-
9  lat 131-140 napis: Joanna K. 
ING BANK Lady Fitness Myślenice 43 1050 1445 1000 0090 9472 1017

Najbliższe zawody w maju konkurs online dla wszystkich grup i chętnych solo/duo/trio/
Ostatni weekend czerwca Gala w Gdowie 
O innych pokazach i konkursach informować będziemy wkrótce 
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