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Formulário de Solicitação de Roupas

Solicitação de organização:___________________________ Data:__/___/___ email:_________
Pessoa a ser notificada para coleta: _____________________ Telefone: ________  Nome da pessoa para
a qual o pedido é: __________________ Masculino ou feminino (círcule) Idade: ____
Estudante da South High: Sim/Nao   Sala de aula: ____

Faremos o nosso melhor no Andy's Attic para conseguir todas as roupas que você precisa para a
temporada em que estamos. Saiba que somos uma instituição de caridade e 100% de nossas roupas,
meias e roupas íntimas vêm de doações e às vezes acabamos em certos itens.

Preencha ambas as partes do formulário com os tamanhos apropriados (ex. 6 meses, 5T, 7/8 anos,
adulto pequeno, XXL).

Marque com um círculo: Bebe Criança pequena Elementar Adulto Maternidade
Casaco de frio:_______ Luvas: _______ Tocas: ________ Jaqueta leve: ________
Vestidos: ______ Saias: ________ Moletons: ________ Suéteres: __________ Pijamas:_______
Roupa de banho:_______ Manga comprida: _______ Manga curta: _______ Tops: _________
Moletom: ________ Jeans: _____ Shorts: ________ Tênis: _________ Botas:_______
Sapatos:_______ Chuteiras atléticas:_________ Luvas: _______ Chapeus:______
Mochila:______ Material escolar: ______ Cobertor: _______ Tamanho da meia: _______
Tamanho da roupa íntima: ______ Paletó:_______ Calça social: _______ Gravata:______

Pedidos Especiais: Liste abaixo todos os pedidos especiais que você possa ter e conte-nos um pouco
sobre o seu estilo: que tipo de roupa você gosta de usar e necessidades específicas.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Muito obrigado… atenderemos seu pedido e faremos o nosso melhor para se adequar ao seu estilo da
melhor maneira que pudermos!

--------------------------------------------------------------------------------------

Informações relativas à pessoa que recebe a doação

Solicitação feita de (ex: escola, agência, etc.): ________________________ Masculino ____ Feminino_____
Bebês (0-12 meses) ______ Criança pequena (1-4 anos) __________ Elementar (5-12 anos) _________
Adolescente (13-18 anos) _______ Jovem Adulto (19-25 anos) _______ Adulto (26 anos +) ___________
__________________________________________________________________________________________

http://andysattic.org


Para Andyś Attic Membro para preencher:   Data: _____/______/______ Número de sacos preenchidos: _________
Nome do membro do Andyś Attic  que concluiu o pedido: _____________ Meias incluídas: ____ Roupa interior incluída:
_______


