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Форма запиту на одяг
Запит організації:___________________________ Дата:__/___/___ Електронна пошта:____________
Ім’я людини, яка прийде забрати замовлення: _____________________ Телефон: (       )       -
Ім'я особи, для якої призначено замовлення: __________________ Чоловік чи жінка (коло) Вік: ____
“South High” Студент:  Так/ні  Номер домашньої кімнати:_____

Ми зробимо все можливе в Andy's Attic, щоб придбати вам весь одяг, який вам потрібен для сезону, в якому ми
перебуваємо. Будь ласка, знайте, що ми є благодійною організацією, і 100% нашого одягу, шкарпеток та білизни

надходять із пожертв, і іноді ми отримуємо з менш певними елементами.
Будь ласка, заповніть обидві частини форми відповідними розмірами (ex.6 місяців, 5малюк, 7/8 років, маленький

дорослий, XXL).
Обведіть один: Новонароджений Дитина Малюк Елементарний Дорослий Материнство

▢Зимове пальто:_______ ▢Рукавички: _______ ▢ Капелюхи: ________ ▢Легка куртка: ________
▢Сукні: ______  ▢Спідниці:________  ▢ Толстовки:________  ▢ Светри: __________    ▢Піжами:_______
▢Купальний костюм:_______ ▢Довгий рукав: _______ ▢Короткий рукав: _______   ▢Майки: _________
▢Спортивні штани: ________ ▢Джинси:_____  ▢ Штани: _________
▢Шорти: ________ ▢кросівки: __________▢Черевики:_______▢ Взуття:_________
▢ Спортивні бутси: ______  ▢Рюкзак:_______  ▢Шкільне приладдя: ______ ▢Ковдра:_______ ▢ Розмір
шкарпеток:_______ ▢Розмір нижньої білизни:______ ▢Костюм: _____ ▢  пальто:_______ ▢ Штани:_______▢
краватка:______

Особливі побажання: будь ласка, перерахуйте будь-які особливі побажання, які ви можете мати, і повідомте нам трохи
про ваш стиль: який тип одягу ви любите носити та конкретні потреби.

Щиро дякуємо…ми виконаємо ваше замовлення та зробимо все можливе, щоб максимально
відповідати вашому стилю!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Information pertaining to person receiving donation

Request Made From (ex: School, Agency, etc.): ____________________________ Male ____ Female _____

Infant (0-12 months) ______     Toddler (1-4 years) __________   Elementary (5-12 years) _________

Teen (13-18 years) _______    Young Adult (19-25 years) _______   Adult (26 years +) ____________
__________________________________________________________________________________________

For Andy’s Attic Member to fill out: Date_____/______/______  Number of bags filled:_________Name of Andy’s Attic Member
who completed order: _____________  Socks included: ____ Underwear Included:________

http://andysattic.org

