
Objednávka / Order 

Objednávka reklamního oblečení CZECH NORTHERN CUP 2020 
Order of CZECH NORTHERN CUP 2020 merchandise 

Vyplňte všechny pole formuláře, zvolte požadované triko, velikost a počet. Kompletně vyplněnou 
objednávku zašlete na email info@polardogs.cz 
Přijetí objednávky bude potvrzeno emailem a bude Vám zaslána faktura. 

Fill up all of fields in order form, choose t-shirt, size and quantity. Completed order form send to email 
info@polardogs.cz 
Acceptance of the order will be confirmed by email and an invoice will be sent to you. 

Jméno / Name:  
Příjmení / Surname:  
Ulice / Street:  
Město / City 
PSČ / Post code: 
Země / Country: 
Mobilní tel. / Mobile nr.:  
E-MAIL:

Závazně tímto objednávám reklamní oblečení dle uvedeného počtu.
I hereby order merchandising clothes according to the stated number.

cena za 1ks  
price per 1pc 

velikost 
size 

množství 
quantity 

PÁNSKÉ 
sportovní triko vyrobeno z funkčního materiálu COOL PLUS. 
Toto triko je vhodné jak na sport, tak i na běžné nošení. 

MEN 
sports t‐shirt made of functional material COOL PLUS. This t‐
shirt is suitable for both sports and casual wear. 

 599 CZK  

XS 

S 

M 

L 

XL 

XXL 

3XL 

DÁMSKÉ 
sportovní triko vyrobeno z funkčního materiálu COOL PLUS. 
Toto triko je vhodné jak na sport, tak i na běžné nošení. 

WOMEN 
sports t‐shirt made of functional material COOL PLUS. This t‐
shirt is suitable for both sports and casual wear. 

 599 CZK  

XS 

S 

M 

L 

XL 

Odesláním objednávky souhlasím s: 
 Objednávka se stává platnou dnem připsání fakturované částky na účet klubu.
 Souhlasím s použitím osobních údajů (jméno, adresa, telefonní číslo, email) v klubové databázi a internímu

užití klubu.
By sending the order, I agree with: 

 Order become valid when invoiced amount has been paid on club account
 I agree with using of my personal dates (name, address, phone number, email) in club database and internal

use.



Velikost 
Size 

Obvod hrudi (cm) 
Chest (cm) 

Obvod pasu (cm) 
Waist (cm) 

Délka paže (cm) 
Arm length (cm) 

Výška postavy (cm) 
Body height (cm) 

XS 90-94 78-82 58-60 160-165

S 94-98 82-86 60-62 165-175

M 98-102 86-90 62-64 170-180

L 102-106 90-94 64-66 175-185

XL 106-110 94-98 66-68 180-185

XXL 110-114 98-102 68-70 185-195

3XL 114-118 102-106 70-72 190-195

DÁMSKÉ VELIKOSTI / WOMEN SIZES 

Velikost 
size 

Obvod hrudi (cm) 
Chest (cm) 

Obvod pasu (cm) 
Waist (cm) 

Délka paže (cm) 
Arm lenght (cm) 

Výška postavy (cm) 
Body height (cm) 

XS 78-82 60-64 58-60 158-165

S 82-86 64-68 60-62 160-168

M 86-90 68-72 61-63 164-172

L 90-94 72-76 62-64 168-176

XL 94-98 76-80 63-65 172-180

PÁNSKÉ VELIKOSTI / MAN SIZES 
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