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G&G SPORT Grzegorz Sudoł) 

 
 
 

dot. rekomendacji zamówionych produktów  
 
 

 Zarząd Polskiego Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji od roku 2013 współpracuje z firmą G&G 

SPORT Grzegorz Sudoł w temacie zamówień ubiorów i osprzętu sportowego wraz z projektami graficznymi. 

 Zamówienia dotyczyły ubiorów i plecaków sportowych dla następujących imprez: 

 

1. 8. Mistrzostw Europy dla Osób po Transplantacji I Dializowanych w Krakowie, w 2014 r. dla 

500 osób. 

2. X Jubileuszowych Ogólnopolskich Igrzysk dla Osób po Transplantacji i Dializowanych, 

w Inowrocławiu i Kruszwicy w 2015 r. dla 100 osób. 

 

Realizacja ubiorów dotyczyła: koszulek sportowych, termoaktywnych typu T-shirt z aplikacją 

fotograficzną zmiksowanych obrazów, logotypem i napisem Polska, ubiorów funkcyjnych dla Komitetu 

Organizacyjnego, wolontariuszy, kierowników ekip, Centrum Informacji Mistrzostw, obsługi medycznej 

i masażystów z logotypem mistrzostw i pełnioną funkcja w j. angielskim. Koszulki funkcyjne tupu Polo. 

Ubiory jak i plecaki były zrealizowane w terminie i zgodnie z zamówionymi kolorami. W przypadku 

braku dużej liczby produktu w danym kolorze firma proponuje inny, uzgadniając to z zamawiającym. 

Projekty graficzne były realizowane zgodnie z propozycją zamawiającego. W przypadku, gdy grafik 

uważał, że należy lekko zmienić projekt, aby był bardziej wyeksponowany, informowano i przesyłano 

proponowaną zmianę do akceptacji. Nawet w przypadku, gdy projekt był już zatwierdzony, a z ważnych 

powodów należało jeszcze coś dodać, np. logotyp sponsora, firma o ile nie rozpoczęła jeszcze  nadruków 

przychylała się do uzupełnienia aplikacji graficznej. 

W Mistrzostwach Europy w Krakowie startowali zawodnicy z 24 krajów i byli pod dużym wrażeniem 

otrzymanych upominków (koszulki, plecaki) przez firmę G&G SPORT Grzegorz Sudoł. 

Z kolei koszulki termoaktywne typu T--shirt na XI JOI w Inowrocławiu i Kruszwicy miały aplikację 

graficzną z połączenia obrazów tężni inowrocławskich z Mysią Wieża w Kruszwicy, logotypami i nazwą 

imprezy.  

Projekty graficzne, które były dla nas wykonywane świadczą o bardzo dobrej pracy grafików 

w firmie. Potwierdzamy, że jakość wydruku jest bardzo dobra i przy praniu w pralce w odpowiedniej 

temperaturze i środkach piorących nie tracą na kolorze. 

Dalej będziemy korzystać z usług firmy i polecamy ją jako profesjonalną, solidną i terminową. 
 
Kontakt z nami:  
 
Prezes Krystyna Murdzek, 38-440 Iwonicz-Zdrój, al. Słoneczna7,  
Tel./fax. 13 42 505 16, kom. 697 222 129, email: sportpotransplantacji@op.pl  
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