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Szanowni	Państwo,

 Początek roku to dla mnie nie tyle czas by patrzeć wstecz na miniony czas, lecz przede 
wszystkim okazja do zastanowienia się jakich będzie tych kolejnych dwanaście miesięcy. 
Czy będzie to rzeczywiście rok kryzysu? Czy może znowu festiwal wróżenia jego nadejścia? 
Czy nasza branża odczuje jego skutki?

	 Przepowiadanie	przyszłości	 to	niewątpliwie	 trudne	 zadanie.	 I	 nie	mam	bynajmniej	 zamiaru	
tego	robić.	Wolę	bazować	na	własnych	obserwacjach	i	na	ich	podstawie	stawiać	wnioski.	A	dzisiaj	
widzę,	że	 realnych	przesłanek	do	kryzysu	w	naszej	branży	chyba	nie	ma.	Dowodem	na	to	 jest	
chociażby	 stale	 rosnącą	 liczba	 zakładów	optycznych.	 Skoro	 przybywa	punktów	handlowych	 to	
znaczy,	że	osoby	które	w	nie	inwestują	nie	obawiają	się,	że	na	ich	usługi	nie	będzie	popytu.	Trzeba	
również	przyznać,	iż	dla	wielu	osób	okulary	są	jednym	z	podstawowych	przedmiotów	codziennego	
użytku.	Trudno	sobie	wyobrazić,	że	ktoś	zrezygnuje	z	zakupu	nowej	pary	i	pozbawi	się	zdolności	
do	normalnego	i	prawidłowego	widzenia.

	 Po	stronie	podażowej,	a	zatem	producentów,	dystrybutorów	soczewek	i	opraw,	największym	
zagrożeniem	 wydaje	 się	 być	 obecnie	 ryzyko	 nieprzewidywalnych	 zmian	 kursów	 walut.	 Zaletą	
współpracy	z	naszą	fi	rmą	była	zawsze	stabilność	cen.	Jako	polski	producent	możemy	ją	zagwa-
rantować,	właśnie	dzięki	temu,	że	nie	wliczając	wartości	półfabrykatu,	większość	kosztów	wytwo-
rzenia	pojedynczej	soczewki	związana	jest	z	naszym	krajowym	rynkiem.	W	przypadku	produktów	
magazynowych,	nie	wytwarzanych	już	przecież	dzisiaj	w	Europie,	strategia	naszej	fi	rmy	pozostaje	
również	niezmieniona.	Świadczy	o	tym	chociażby	wzrost	liczby	soczewek	PRIMA	z	powłoką	PER-
FECT	AR	oferowanych	w	bardzo	atrakcyjnych	cenach.

	 Nasza	fi	rma	z	optymizmem	patrzy	w	przyszłość.	Chociażby	z	tego	względu	rozwijamy	ofertę	
czy	inwestujemy	w	nowe	technologie.	Dowodem	na	to	jest	chociażby	najnowszy	katalog	produk-
tów,	który	otrzymacie	Państwo	już	za	kilka	dni.	Tym	razem	nazwany	po	prostu	„Katalogiem	socze-
wek	okularowych	z	Gdyni”.	Ten	numer	INFO	w	znaczącej	części	poświęciliśmy	zmianom	i	nowo-
ściom,	które	się	w	nim	znalazły.	Osobiście	liczę	na	to,	iż	korzystanie	z	niego	będzie	dla	Państwa	
nie	mniejszą	przyjemnością,	niż	zaangażowanie	i	emocje	jakie	włożyliśmy	w	jego	przygotowanie.

Z poważaniem

Michał Szajna
REDAKTOR WYDANIA

Nowy Katalog Soczewek Okularowych z Gdyni Ulepszona konstrukcja soczewek VEO Expert
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Od połowy lutego obowiązywać będzie nowy katalog soczewek okularowych SZAJNA. Wprowadzone zmiany, 
w porównaniu z poprzednią edycją, czynią go bardziej funkcjonalnym i przyjaźniejszym w użytkowaniu.

Katalog soczewek okularowych z Gdyni

	 Nowy	 katalog	 (edycja	 2012/2013)	 wy-
różnia	 się	 przede	 wszystkim	 formą.	 Zrezy-
gnowaliśmy	ze	zwyczajnego,	pospolitego	już	
dziś	segregatora	i	tegoroczną	ofertę	prezentu-
jemy	w	formie	eleganckiego	albumu.	Nieba-
wem	sami	Państwo	poznacie	korzyści	wyni-
kające	z	takiego	rozwiązania	–	strony	daje	się	
szybko	przekładać,	a	znalezienie	dowolnego	
produktu	 jest	 łatwiejsze	 niż	 kiedykolwiek	
wcześniej.	Szczególnie	 jeśli	weźmie	się	pod	
uwagę	rozmiar	naszej	oferty	(wciąż	najszer-
szej	na	polskim	rynku).
	 Produkty	 ułożyliśmy	w	 7	 grupach.	 Naj-
częściej	 stosowane	soczewki	 (magazynowe)	
umieszczono	w	jednej	sekcji.	W	pozostałych	
6	 działach	 znalazły	 się	 produkty	 recepturo-
we	różnych	typów	–	wszystkie	produkowane	
w	 naszym	 gdyńskim	 laboratorium.	 Wpro-
wadzony	 kod	 kolorystyczny	 (wyróżniający	
konstrukcję	soczewki	oraz	materiał	z	jakiego	
jest	wykonywana)	porządkuje	ofertę.	Katalog	
SZAJNA	 2012/2013	 to	 zupełnie	 nowa	 ja-

kość	prezentacji	produktów	na	polskim	rynku	
optycznym.
	 Wnętrze	 nowego	 katalogu	 również	 pod-
daliśmy	 liftingowi.	 Tam,	 gdzie	 tylko	 było	 to	
uzasadnione	i	możliwe	wprowadziliśmy	iko-
ny	w	miejsce	opisów.	Poruszanie	się	po	ofer-
cie	ułatwia	 system	pasków	na	krawędziach	
stron	oraz	współgrający	z	nim	podręczny	spis	
treści.	 Umieszczony	 jest	 on	 w	 formie	 roz-
kładówki	na	ostatniej	stronie.	Konstrukcjom	
soczewek	 (jednoogniskowe,	 dwuogniskowe,	
progresywne,	 na	 odległości	 pośrednie	 i	 bli-
skie,	specjalistyczne,	Sport&Fashion)	przypi-
saliśmy	 kolory.	 Dzięki	 temu,	 otwierając	 ka-
talog	w	dowolnym	miejscu,	 od	 razu	wiemy	
z jaką	grupą	produktów	mamy	do	czynienia.	
	 Każdy	 zakład	 optyczny	 na	 co	 dzień	 ko-
rzysta	 zaledwie	 z	 kilku	 rodzajów	 soczewek.		
Aby	jeszcze	szybciej	odszukać	ulubione	pro-
dukty	katalog	wyposażono	w	dwie	tasiemki.	
Pełnią	ona	funkcję	zakładek	i	pozwalają	wy-
różnić	wybrane	 uprzednio	 pozycje.	 Prostota	

mgr Michał Szajna

tego	rozwiązania	nas	samych	zaskoczyła	już	
niejednokrotnie.
	 Biorąc	pod	uwagę	Państwa	sugestie	sza-
blony	 soczewek	 znalazły	 się	 na	 ostatnich	
stronach.	 Tam	 również	 umieściliśmy	 kilka	
niezwykle	 pomocnych	 i	 poręcznych	 rozwią-
zań.	 Szczególnie	 polecamy	 zapoznanie	 się	
z przekrojem	naszej	oferty	magazynowej	i	re-
cepturowej	oraz	dostępnymi	zakresami	mocy	
dla	soczewek	 jednoogniskowych	Rx.	Na	za-
ledwie	 3	 stronach	 znalazły	 się	 informacje,	
dzięki	którym	szybko	można	zorientować	się	
jakie	soczewki	są	dostępne	z	danymi	uszla-
chetnieniami	oraz	które	konstrukcje	proponu-
jemy	w	stosowanych	przez	nas	materiałach	
organicznych	i	mineralnych.
	 Uzupełnieniem	katalogu	jest	cennik	skró-
cony	(w	wersji	elektronicznej).	Umożliwia	on	
wprowadzenie	przelicznika	(mnożnika	ceno-
wego)	dla	każdej	kategorii	soczewek,	a	tym	
samym	stworzenie	własnej,	niepowtarzalnej	
listy	cenowej.	

Nasza precyzja,
Twój sukces.
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Aktualności

SZAJNA Laboratorium Optyczne, tel.: 58 624 77 47, fax: 58 624 77 40 29

OPTIPLAST 1.53 HD

OPTIPLAST 1.53

* Do konsultacji z Działem Sprzedaży.

ORGANICZNE
bezbArwne

JeDnOOGnISKOwe

•  wykonywane z nowoczesnego materiału optycznego Trivex
•  bardzo wysoka jakość widzenia bez względu na moce
•  bezpieczne i estetyczne - polecane osobom w każdym wieku
•  niezwykle odporne na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne
•  najlżejsze ze wszystkich soczewek organicznych
•  rekomendowane do opraw wierconych i na żyłkę

•  wewnętrznie asferyczne, indywidualne, do opraw uniwersalnych
•  wykonywane z nowoczesnego materiału optycznego Trivex
•  najwyższy kontrast, ostrość oraz precyzja odwzorowania obrazu
•  tworzone w oparciu o indywidualne parametry Klienta oraz oprawy
•  idealna alternatywa dla soczewek asferycznych

70
-5
0

70
-5
0

Konstrukcja soczewki wyrózniona 
jest napisem oraz kolorem górnych 

i dolnych pasków.
Na ostatniej stronie katalogu znalazł się 

skrócony spis treści (w formie rozkładówki). 
Oznaczenia na nim korespondują ze znaczni-

kami na bokach stron.

Nazwa handlowa soczewki

Charakterystyka 
materiału

Rodzaj soczewek

Czytelny system ikon wskazuje na 
dostępne usługi dodatkowe oraz 

uszlachetnienia.

Kolorysytka zakresów współgra 
z kolorami w tabeli z cenami. 

Oznaczenie rodzaju soczewek wskazuje 
na czas ich realizacji:

(m) - magazynowe, 24h
(Rx) - recepturowe, do 3 dni

Soczewki wykonywane z tego samego materiału (np. Trivex) i o takim samym zakresie, jednak różniące się konstrukcją zostały poumieszczane na tych 
samych stronach. Dotyczy to soczewek jednogniskowych OPTIPLAST i OPTIPLAST HD oraz VEO Comfort i VEO Expert.
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Tydzień Super Cen również w roku 2012 

Akcja promocyjna VEO 

Kalendarz na biurko w prezencie

Tydzień	Super	Cen	z	założenia	miał	obowią-
zywać	 wyłącznie	 w	 20-stą	 rocznicę	 dzia-
łalności	 naszej	 fi	rmy,	 a	 zatem	 tylko	w	 roku	
2011.	 Jednakże	 popularność	 tej	 promocji	
i zainteresowanie	nią	spowodowało,	 iż	 rów-
nież	w	tym	roku	w	każdym	3	tygodniu	dane-
go	miesiąca	obowiązywać	będzie	szczególna	
oferta	 cenowa.	 Z	 pewnością	 nie	 zabraknie	
w niej	miejsca	na	soczewki	progresywne	VEO	

Jako	drobny	upominek	do	tego	numeru	INFO	dołączyliśmy	stojący	
kalendarz	na	biurko.	Nawiązuje	on	kolorami	i	stylistyką	do	nowego	
katalogu	produktów	SZAJNA	oraz	towarzyszącemu	mu	hasła	pro-
mocyjnego	–	„SZAJNA.	Soczewki	okularowe	z	Gdyni”.	
Z	pewnością	spodoba	się	on	nie	tylko	miłośnikom	morza,	błękitu	
nieba	i	świeżego	powietrza.	Każdy	z	naszych	Klientów	doceni	fakt,	
iż	 zaznaczone	w	nim	 zostały	 daty	 obowiązywania	Tygodni	 Super	
Cen.	Warto	zatem	trzymać	go	na	wierzchu	i	cieszyć	się	jego	desi-
gnem	oraz	funkcjonalnością	przez	cały	rok	2012.

Kalendarzyki dostępne są u Regionalnych Specjalistów ds. Sprze-
daży oraz w gdyńskim Dziale Marketingu SZAJNA.

Od	końca	 roku	naszym	Klientom	bezpłatnie	
udostępniamy	plakaty	informujące	o	promo-
cji	na	okulary	progresywne.	Ma	to	oczywiście	
związek	z	organizowanymi	przez	nas	akcjami	
rabatowymi	na	soczewki	VEO.	Formę	promo-
cji	każdy	zakład	optyczny	może	wybrać	sam,	
plakat	ma	tylko	zwrócić	uwagę	Państwa	po-
tencjalnych	Klientów,	 iż	w	tym	miejscu	wy-
konywane	 są	 wysokiej	 jakości	 okulary	 pro-
gresywne	z	soczewkami	marki	VEO.	Plakaty	
zawisły	już	w	setkach	witryn	sklepowych	na	
terenie	całej	Polski.

Aktualności i Promocje

w	wersjach	 Comfort	 i	 Expert	 oraz	 powłokę	
antyfl	eksyjną	 Diament	 AR	 –	 bezapelacyjnie	
hity	 sprzedażowe	 roku	 2011.	 Informację	
o	 warunkach	 promocji	 w	 danym	 miesiącu	
przesyłamy	zawsze	z	kilkudniowym	wyprze-
dzeniem	 drogą	 elektroniczną.	 Warto	 zatem	
regularnie	 sprawdzać	 swoją	 skrzynkę	 pocz-
tową	i	czekać	na	wiadomości	z	nagłówkiem	
„SZAJNA	Informuje”.

Aktualna promocja trwa 
od 01.02.2012 do 31.05.2012
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Optyków korzystających z programu SZAJNA Nawigator prosimy o dokonanie aktualizacji bazy danych. Czynność 
ta jest bardzo prosta. W oknie głównym Nawigatora wybieramy opcję „Transmisja danych” i dalej „Aktualizacja 
katalogu soczewek”. Przed rozpoczęciem tej operacji należy jedynie upewnić się, czy w  kategorii „Nowe 
oczekujące” lub „Gotowe do wysłania” nie ma żadnych zamówień. 

Aktualizacja SZAJNA Nawigator

	 W	 przypadku	 wystąpienia	 problemów	 z	 dokonaniem	 automatycznej	
aktualizacji	istnieje	możliwość	wykonania	tej	procedury	„ręcznie”.	W	tym	
celu,	 ze	wskazanego	w	newsletterze	SZAJNA	adresu,	należy	pobrać	plik	
z aktualizacją	i	umieścić	go	w	katalogu,	w	którym	program	został	zainsta-
lowany	(domyślnie	jest	to	C:\Program	Files\SZAJNA	Nawigator).	
	 Po	dokonaniu	aktualizacji	soczewki	widoczne	będą	w	kategoriach	ana-
logicznych	jak	w	nowym	katalogu	produktów.	Wprowadzone	modyfi	kacje	
obejmują	wybrane	zakresy	oraz	dostępność	uszlachetnień.	Nie	wykonanie	
aktualizacji	nie	będzie	miało	negatywnych	skutków.	Zlecenia	tworzone	na	
podstawie	starej	bazy	danych	realizowane	będą	tak	samo	jak	te	z	nowej,	
nie	będzie	natomiast	możliwości	zamówienia	produktów,	które	właśnie	tra-
fi	ły	do	oferty	(m.in.	wielu	soczewek	magazynowych	z	PERFECT	AR).
	 Plik	z	aktualizacją	dostępny	 jest	od	1	 lutego	2012	r.	O	konieczności	
unowocześnienia	bazy	danych	będziemy	 również	 informować	w	naszych	
newsletterach.

Aktualności i Promocje

Zapisz się do newslettera SZAJNA i bądź zawsze na bieżąco
Zgłoś swój e-mail do naszej bazy danych wysyłając go na marketing@szajna.com.pl

PRACA 
w SZAJNA Laboratorium Optyczne

Aktualnie poszukujemy osób na stanowiska:

Regionalny Specjalista ds. Sprzedaży 
(wszystkie regiony Polski)
Zakres obowiązków:
•	współpraca	z	klientami	fi	rmy	(salony	optyczne)
•	prowadzenie	szkoleń	dla	personelu	salonów	optycznych
•	realizacja	zadań	sprzedażowych	i	marketingowych

Wymagania:
•	doświadczenie	na	podobnym	stanowisku	(najlepiej	w branży	optycznej)
•	wykształcenie	wyższe
•	prawo	jazdy	kategorii	B
•	znajomość	obsługi	komputera	(MS	Offi	ce)	
•	nastawienie	na	cele	i	osiągnięcia,	samodzielność,	komunikatywność

Oferujemy:
•	atrakcyjne	warunki	wynagrodzenia
•	samochód	i	telefon	służbowy
•	pracę	w	fi	rmie	o	ugruntowanej	pozycji	na	rynku
•	możliwość	zdobycia	nowych	doświadczeń	i	wiedzy	

CV	oraz	list	motywacyjny	prosimy	przesyłać	na	adres	e-mailowy: 
optylab@szajna.com.pl 
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Wraz z katalogiem 2012/2013 swoją premierę ma kilkanaście zupełnie nowych soczewek – w większości przy-
padków magazynowych. Dzięki obecności powłoki PERFECT AR na prawie wszystkich produktach „gotowych” 
nasza oferta zyskuje zupełnie nowy wymiar.

Nowości magazynowe 2012

	 O	 ile	 hydrofobowy	 CYPRYS	 AR	 stał	 się	
już	 praktycznie	 bezwzględnym	 standardem	
w	 przypadku	 soczewek	 magazynowych,	 o	
tyle	oleofobowy	PERFECT	AR	dotychczas	re-
prezentowany	był	w	grupie	PROFIT	i	PRIMA	
dosyć	nielicznie.	
	 Z	początkiem	lutego	2012	r.	znacząco	się	
to	 zmienia.	 Od	 teraz	 praktycznie	 wszystkie	
organiczne,	 jednoogniskowe	 soczewki	 ma-
gazynowe	 (bezbarwne	 i	 fotochromowe)	 do-
stępne	będą	z	tą	bardzo	dobrą,	super	śliską	
powłoką	antyrefleksyjną.
	 Do	jej	najważniejszych	zalet	należy	zali-
czyć	 właściwości	 hydrofobowe,	 oleofobowe	
i	 antystatyczne.	 To	 dzięki	 nim	 soczewki	
uszlachetnione	 Perfect	 AR	 mają	 tak	 dobre	
parametry	użytkowe.	Osadzanie	się	na	nich	
kurzu,	brudu	czy	pary	wodnej	jest	utrudnio-

ne,	a	wszelkie	zabrudzenia	daje	się	niezwy-
kle	łatwo	i	szybko	usunąć.	
	 PERFECT	AR	jest	również	powłoką	tward-
szą	niż	CYPRYS	AR.	Przez	 to	w	mniejszym	
stopniu	ulega	ona	naturalnym	procesom	zu-
żywania	 się.	 Soczewki	 nią	 uszlachetnione	
zachowają	 swoje	 początkowe	 właściwości	
(klarowność,	 poziom	 redukcji	 odbić,	 hydro-
fobowość	 i	 oleofobowość)	 przez	 długi	 czas,	
przekraczający	2-letni	okres	gwarancyjny.
	 Większość	 magazynowych	 soczewek	
z  powłoką	 oleofobową	 zabezpieczona	 jest	
warstwą	 antypoślizgową	 (cienka	 folia).	 Jej	
delikatna	 konstrukcja	 uniemożliwia	 jednak	
wielokrotną	obróbkę	(przeszlifowanie)	socze-
wek.	W	przypadku	konieczności	redukcji	roz-
miaru	szkieł	zaleca	się	usunięcie	folii	i	użycie	
specjalnego	przylepca	antypoślizgowego.

PERFECT AR 

Super śliska,	wielowarstwowa powłoka 
antyrefleksyjna z zielonym szczątko-
wym kolorem odbicia.	

Posiada	 utwardzenie	 lakierowe	 ONYX	
oraz	 właściwości	 hydrofobowe	 i	 oleo-
fobowe.	 Zapewnia	 ochronę	 soczewek	
przed	 zaparowywaniem,	 a	 także	 osa-
dzaniem	się	wody,	pary	i	kurzu.	Dzięki	
warstwie	 super	 śliskiej	 (oleofobowej)	
soczewki	są	wyjątkowo	łatwe	w	czysz-
czeniu.	 Jej	 bardzo	 wysokie	 parametry	
przeciwodbiciowe	 podnoszą	 przejrzy-
stość	soczewek	do	ok	99,8%.

mgr Michał Szajna

Oferta
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Dostępność jednoogniskowych soczewek magazynowych (organicznych) z różnymi rodzajami uszlachetnień.

Dostępność dwuogniskowych i progresywnych soczewek magazynowych (organicznych) z różnymi rodzajami uszlachetnień.

Oferta

W ramach oferty magazynowej początkowo oferowane były wyłącznie najprostsze soczewki w podstawowych materiałach. Na 
dzień dzisiejszy, w przypadku produktów jednoogniskowych SZAJNA, możemy mówić o praktycznie pełnej substytucyjności 
soczewek magazynowych względem recepturowych. Wynika to z mnogości materiałów (bezbarwnych, fotochromowych), kon-
strukcji (sferyczne, asferyczne), dostępnych uszlachetnień oraz zakresów mocy (często z cylindrem do 4.00).
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Oferta

Od lutego 2012 r. będzie można zamawiać soczewki magazynowe PRIMA 1.50 z dowolnym barwieniem oraz 
jednym z 4 uszlachetnień wykonywanych w systemie recepturowym w naszym gdyńskim laboratorium.

PRIMA z możliwością barwienia

NAJPOPULARNIEJSZE JEDNOOGNISKOWE SOCZEWKI BARWIONE

PRIMA 1.50 z barwieniem

Dostępne wszystkie kolory z palety Tylko brąz i szary (85%) Dostępne wszystkie kolory z palety

OPTIPLAST 1.50 z barwieniemPRIMA 1.50 Kolor

	 Możliwość	 barwienia	 chemicznego	 so-
czewek	magazynowych	PRIMA	1.50	 to	ko-
lejna	ważna	nowość	w	katalogu	2012/2013.	
W	odróżnieniu	od	 już	dostępnych	soczewek	
PRIMA	1.50	Kolor	(brąz	i	szary	o	natężeniu	
85%)	wybierając	PRIMA	1.50	mamy	możli-
wość	doboru	dowolnego	koloru	i	wzoru	bar-
wienia	zgodnego	z	paletą	barwień	SZAJNA.	
	 Barwienia	 na	 soczewkach	 PRIMA	 1.50	
wykonywane	są	w	laboratorium	produkcji	so-
czewek	w	Gdyni.	 Dostępne	 uszlachetnienia	
(ONYX,	 Krokus	 forte	 plus	 AR,	 CYPRYS	 AR	
i DIAMENT	AR)	również	nakładane	są	tech-
nikami	 recepturowymi.	 Czas	 realizacji	 tego	
typu	zamówień	wynosi	do	3	dni	roboczych.	
Finalna	cena	soczewki	jest	jednak	niższa,	niż	
alternatywnej	recepturowej	OPTIPLAST	1.50	
z	barwieniem	i uszlachetnieniem.

mgr Michał Szajna

	 Proces	barwienia	soczewek	organicznych	
polega	 na	 dyfuzji	 cząsteczek	 barwnika	 pod	
ich	powierzchnię.	Przy	wielokrotnym	powięk-
szeniu	porowata	struktura	soczewki	przypo-
mina	gąbkę.	Jej	podgrzanie	do	 temperatury	
98˚C	 powoduje	 rozszerzenie	 znajdujących	
się	 w	 niej	 wolnych	 przestrzeni	 i	 umożliwia	
przeniknięcie	pigmentu	na	głębokość	setnych	
część	milimetra.	 Im	dłuższy	 jest	czas	w	 ja-
kim	zachodzi	ten	proces,	tym	głębiej	barwnik	
wnika	 i	 tym	 intensywniejszy	 jest	 uzyskany	
kolor.
	 Polecając	 i	 dobierając	 soczewki	barwio-
ne	należy	brać	pod	uwagę	warunki	w	jakich	
będą	on	wykorzystywane.	Dzięki	możliwości	
barwienia	na	dowolny	kolor	można	zapropo-
nować	Klientowi	produkt,	z	którego	komforto-
wo	będzie	mógł	korzystać	również	wewnątrz	

pomieszczeń.	 Chodzi	 tu	 przede	 wszystkim	
o	 różne	 rodzaje	 barwień	 o	 charakterze	 ko-
smetycznym.	 Mają	 one	 na	 celu	 wyłącznie	
nadanie	 soczewkom	 delikatnego	 odcienia,	
w	mniejszym	zaś	ochronę	przed	oślepiający-
mi	promieniami	słonecznymi.	Stosowane	są	
również	przy	nadwrażliwości	na	światło.	
	 Na	chwilę	obecną	Klienci	SZAJNA	mają	
do	wyboru	 kilka	 rodzajów	 soczewek	 jedno-
ogniskowych	 barwionych	 (magazynowych	
i	 recepturowych).	 Najpopularniejsze	 z	 nich	
to	 PRIMA	 1.50	 z	 barwieniem	 (m),	 PRI-
MA	 1.50	 Kolor	 (m)	 oraz	 OPTIPLAST	 1.50	
z	 barwieniem	 (Rx).	 Różnią	 się	 one	 między	
sobą	 rodzajem,	możliwością	 wyboru	 koloru	
barwienia	oraz	 zakresem	mocy	w	 jakich	 są	
dostępne.	Oferta	w	 formie	schematu	zapre-
zentowana	została	poniżej.

Zakres: 
sph: -12.00 do +16.00
cyl:      0.25 do       6.00

Średnice: 50-80 mm

Zakres: 
sph: -4.00 do +4.00
cyl:    0.25 do     2.00

Średnice: 65 / 70 / 75 mm

Zakres: 
sph: -4.00 do +4.00
cyl:    0.25 do     2.00

Średnice: 65 / 70 mm

Do 3 dni roboczych 24 godziny Do 3 dni roboczych
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Nie od dziś wiadomo, że lepsze jest wrogiem dobrego. Dlatego od końca roku 2011 r. produkujemy soczewki 
VEO Expert w ulepszonej konstrukcji. Wprowadzone zmiany przekładają się na szersze pole widzenia na odle-
głości pośrednie, bez jakiejkolwiek straty komfortu do dali lub do bliży.

Ulepszona konstrukcja soczewek VEO Expert

Oferta

mgr Michał Szajna

	 VEO	Expert	to	obecnie	najlepsza	z	socze-
wek	progresywnych	produkowanych	w SZAJ-
NA	 Laboratorium	 Optyczne.	 Zapewnia	 naj-
szersze	 możliwe	 pola	 widzenia	 w	 każdym	
z obszarów	soczewki	–	do	dali,	do	bliży	i	na	
odległości	 pośrednie.	Wszystko	 to	 dostępne	
jest	 przy	 zachowaniu	 naturalnej	 i	 szybkiej	
adaptacji.	
	 Do	 jej	 zalet	 należy	 zaliczyć	 przede	
wszystkim	 niezwykły	 komfort	 użytkowania	
przejawiający	się	szerokim,	panoramicznym	
widzeniem	na	każdą	odległość	-	podczas	jaz-
dy	 samochodem,	 używania	 komputera	 czy	
też	czytania.	
	 Jego	atuty	docenią	zarówno	początkują-
cy	jak	i	doświadczeni	użytkownicy	soczewek	
progresywnych.	Podobnie,	jak	inne	produkty	
indywidualne,	warto	polecać	ją	tym	osobom,	
które	mają	asymetryczny	lub	niestandardowy	
rozstaw	źrenic	(inny	niż	62-66	mm).	

	 Expert,	od	pozostałych	VEO	(One	i Com-
fort),	 różni	 się	 pod	 względem	 konstruk-
cyjnym.	 Charakteryzuje	 się	 on	 twardszym	
designem,	jednak	po	wprowadzonych	mody-
fikacjach	nie	można	tej	konstrukcji	określać	
mianem	„hard	design”.	W	połączeniu	z	moż-
liwością	pełnej	indywidualizacji	daje	nam	to	
możliwość	 zaproponowania	 użytkownikom	
okularów	 rozwiązania	 najlepszego	 z	 najlep-
szych	-	bez	ryzyka	braku	satysfakcji.

	 Soczewka	 wykonywana	 jest	 wyłącznie	
w  technologii	 FreeForm	w	wariancie	 perso-
nalizowanym	 (Classic)	oraz	w	pełni	 indywi-
dualnym	(Individual).	Różnią	się	one	między	
sobą	ilością	parametrów	jakie	są	uwzględnia-
ne	przy	obliczaniu	i	produkcji	soczewek.	Me-
tody	zamawiania	soczewek	zaprezentowane	
zostały	na	rysunku	na	stronie	obok.	
	 Przed	rozpoczęciem	produkcji	dokonywa-
na	jest	elektroniczna	analiza	parametrów	za-
mówienia.	Na	podstawie	wady	wzroku	przy-
szłego	 użytkownika	 dokonuje	 się	 symulacji	
patrzenia	na	wszystkie	kierunki.	Dodatkowo	
pod	 uwagę	 brane	 są	 parametry	 wybranej	
przez	niego	oprawy	(rozstaw	źrenic,	kąt	pan-
toskopowy,	 kąt	 wygięcia	 oprawy,	 odległość	
soczewki	od	oka).	Dopiero	na	tej	podstawie	
oblicza	 się	 taką	 konstrukcję	 soczewki,	 aby	
jakość	 widzenia	 maksymalnie	 odpowiadała	
naturalnemu.
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Oferta

Optyk	dobierający	i	zamawiający	VEO	Expert	
ma	do	wyboru	kilkanaście	wersji	materiało-
wych	(bezbarwnych,	fotochromowych	i	prze-
ciwsłonecznych)	 oraz	4	warianty	wysokości	
montażu	 –	16,	18,	20	 i	22	mm.	Pod	 tym	
pojęciem	 zawsze	 rozumiana	 jest	 odległość	
między	 środkiem	 źrenicy	 (krzyż	 centracji),	
a	 końcem	pola	widzenia	do	bliży	dla	danej	
długości	kanału	progresji.	Określa	się	 ją	 już	
na	etapie	składania	zamówienia,	a	podczas	
montażu	nie	można	jej	zmniejszyć,	gdyż	do-
prowadziłoby	to	do	naruszenia	pola	widzenia	
do	bliży.	Wydłużenie	wysokości	montażowej	
od	 dołu	 (o	 1-2	 mm)	 jest	 zawsze	 możliwe	
i przekłada	się	na	rozmiar	pola	do	czytania.

Każda para VEO Expert obliczana jest zawsze jako system dwusoczewkowy, uwzględniający nachodzące 
na siebie obrazy siatkówkowe, dlatego przy zamawianiu niezbędnym jest zawsze podanie rozstawu źrenic. 

Porównanie soczewek progresywnych VEO

•	 	najlepsze,	indywidualne	soczewki	z	wewnętrznym	kanałem	progresji	dostępne	
w SZAJNA	Laboratorium	Optyczne

•	 	uwzględnienie	unikalnych	parametrów	Klienta	przekłada	się	na	lepsze	dopasowa-
nie	soczewki	do	oka	oraz	najwyższy	komfort	patrzenia	bez	względu	na	moce

•	 	technologia	FreeForm	gwarantuje	najwyższą	precyzję	wykonania,idealną	jakość	
widzenia	oraz	naturalne	odwzorowania	obrazu	na	wszystkie	odległości

•	 	polecane	najbardziej	wymagającym	-	tym,	dla	których	najważniejsze	są	bardzo	
szerokie	pola	widzenia

•	 	najbardziej	przejrzyste	i	odporne	na	zarysowania	dzięki	super	twardej	powłoce	
antyrefleksyjnej	DIAMENT	AR	(zawiera	m.in.	warstwy	oleofobowe)
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Oferta

Transitions XTRActive już dostępny
Nowe soczewki z materiału Transitions XTRActive są najciemniejszymi w grupie produktów o zmiennym zabar-
wieniu. To również pierwsze szkła fotochromowe aktywujące się wewnątrz pojazdów.  

	 Transitions	 XTRActive	 reagują	 na	 pro-
mieniowanie	UV	 oraz	 światło	widzialne.	 To	
właśnie	ta	druga	właściwość	odróżnia	je	od	
innych	 soczewek	 o	 zmiennym	 zabarwieniu.	
Dzięki	specjalnym	molekułom	XTRActive	ak-
tywują	się	za	szybą	samochodu.	Przy	tempe-
raturze	27˚C	zaciemnienie	sięga	około	50%.	
Działanie	wewnątrz	pojazdu	uzależnione	jest	
od	kilku	 czynników	–	 stopnia	przepuszczal-
ności	UV,	kształtu	i	nachylenia	szyby	czoło-
wej,	 materiału	 z	 jakiego	 została	 wykonana	
oraz	pozycji	za	kierownicą.	
	 Również	 poza	pojazdem	 stopień	 i	 szyb-
kość	 zaciemniania	 zależą	 w	 dużej	 mierze	
od	 temperatury.	 Wg.	 Transitions	 Optical,	
producenta	materiału	z	którego	SZAJNA	La-
boratorium	 Optyczne	 wykonuje	 omawiane	
soczewki,	w	 temperaturach	umiarkowanych	
(około	 23˚C)	 XTRActive	 uzyskają	 bardzo	
mocne	zabarwienie	na	poziomie	90%.	Przy	
upale	35˚C	spodziewać	możemy	się	warto-

ści	 80%,	 a	 dla	 10˚C	 nawet	 96%.	 Stopień	
zaciemnienia	 rośnie	wraz	 z  ilością	UV	 oraz	
światła	widzialnego	przyjętego	przez	soczew-
ki.	 Im	dłuższy	 czas	 ekspozycji,	 tym	wyższe	
zabarwienie	można	uzyskać.

	 W	 pomieszczeniach	 soczewki	 XTRActi-
ve	 będą	 zdecydowanie	 ciemniejsze	 niż	 np.	
Transitions	 VI.	 Rozbarwione	 przepuszczać	
będą	od	około	83%	do	89%	światła.	Uzależ-
nione	to	będzie	od	wyboru	uszlachetnienia.		

mgr inż. Agnieszka Neumann, Kierownik Działu Marketingu
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vs

Docelowa grupa użytkowników soczewek z materiału Transitions XTRActive.

Oferta

	 Soczewki	 bez	 powłok	 antyrefleksyjnych	
uzyskiwać	 będą	 gorsze	 parametry	 niż	 te	
z wielowarstwowymi	napyleniami,	takimi	jak	
Cyprys	AR,	Perfect	AR	lub	Diament	AR.
	 Należy	 pamiętać,	 iż	 powłoki	 antyreflek-
syjne	sprawiają	nie	tylko,	że	do	oka	dociera	
więcej	światła.	Dzięki	nim	soczewki	są	bar-
dziej	 przejrzyste	 oraz	 pozbawione	 męczą-
cych	 odbić	 światła	 powstających	wewnątrz	
oraz	na	ich	powierzchni	–	zarówno	w	dzień,	
jak	i w	nocy.	Brak	odbić	na	szkle	sprawia,	iż	
jazda	po	zmroku	nie	jest	męcząca	dla	użyt-
kownika	okularów.
	 Tak	 jak	 wszystkie	 fotochromy	 produko-
wane	przez	SZAJNA	Laboratorium	Optyczne,	
również	 Transitions	 XTRActive	 zapewniają	
pełną	ochroną	wzroku	przez	szkodliwym	pro-
mieniowaniem	 UV	 oraz	 rażącym	 światłem	
utrudniającym	widzenie.	Blokują	100%	UVA	
oraz	UVB	–	zarówno	w	pełnym	rozbarwieniu	
(nieaktywowane)	jak	i	zabarwione.

Soczewki	o	zmiennym	zabarwieniu

Zmniejszają	olśnienie,	chronią	oczy	przez	rażącym	światłem

Blokują	100%	szkodliwego	promieniowania	UVA	i	UVB

Są	przejrzyste	wewnątrz	pomieszczeń	jak	zwykłe	soczewki

Ich	wstępne	zabarwienie	daje	komfort	przy	sztucznym	świetle

Aktywują	się	w	samochodzie	(do	około	50%)

Ciemne	jak	najlepsze	okulary	przeciwsłoneczne

Natychmiastowy	powrót	to	pełnej	przejrzystości

Dostępne	w	kolorze	szarym

Dostępne	w	kolorze	brązowym

	 Transitions	 XTRActive	 polecane	 są	 tym	
użytkownikom	 okularów,	 którzy	 obowiązki	
służbowe	 lub	 ulubione	 rozrywki	 w	 znaczą-
cym	 stopniu	 wykonują	 na	 świeżym	 powie-
trzu.	 Ich	 zalety	 docenią	 również	 kierowcy.	
Dotychczas	 jedynym	dedykowanym	produk-
tem	dla	tej	grupy	osób	były	soczewki	Drive-
Wear,	które	 jednak	 (ze	względu	na	wysokie	 O

pr
ac

ow
an

o 
na

 p
od

st
aw

ie
 m

at
er

ia
łó

w
 fi

rm
y 

Tr
an

si
tio

ns
 O

pt
ic

al
 In

c.

wstępne	zabarwienie)	nie	nadają	się	do	kie-
rowania	 pojazdami	 po	 zmierzchu.	 Ostatnią	
grupą	 Klientów	 są	 osoby	 nadwrażliwe	 na	
światło.	Dzięki	niewielkiemu	początkowemu	
zaciemnieniu	 (około	11%	z	AR)	w	 soczew-
kach	 XTRActive	 można	 zarówno	 wygodnie	
pracować	 w	 pomieszczeniach	 oraz	 chronić	
oczy	przed	nadmierną	ekspozycją	na	światło.
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Właściwie zbudowany wizerunek to pierwszy i podstawowy krok do wyróżnienia salonu optycznego na rynku 
oraz w umysłach użytkowników okularów.

Materiały jakie przygotowaliśmy dla Państwa w tym roku:

Materiały wsparcia sprzedaży
	 Osiągnąć	 to	 można	 poprzez	 wdrażanie	
reguł	 tworzących	 pozytywne	 wyobrażanie	
o	fi	rmie	oraz	o	produkcie,	który	się	oferuje.	
Oryginalne	 materiały	 reklamowe,	 wsparcia	
sprzedaży	(pomocne	także	w	organizacji	pra-
cy)	to	klucz	do	sukcesu.	
	 SZAJNA	 Laboratorium	 Optyczne	 oferuje	
bogatą	 paletę	 materiałów	 informacyjnych	
–	 począwszy	 od	 ulotek	 promocyjnych,	 po	
obszerne	 katalogi	 z	 prezentacją	 gamy	 do-
stępnych	 produktów.	 Opracowywane	 przez	
specjalistów	ds.	marketingu	stanowią	cenne	
narzędzie	służące	bezpośredniemu	wsparciu	
sprzedaży	 soczewek	 okularowych.	 Dodat-
kowo	 dostarczają	 profesjonalnej	 wiedzy	 na	
ich	 temat.	 Nasza	 fi	rma	 zawsze	 kieruje	 się	

Ulotki VEO
Nowa	edycja	książeczki	poświęconej	soczewkom	progresywnym	VEO.	Każda	z kon-
strukcji	została	zaprezentowana	osobno,	dając	użytkownikowi	przegląd	najnowo-
cześniejszych	 rozwiązań	 zmiennoogniskowych.	 Dodatkowo	 zawarto	 informacje	
o soczewkach	na	odległości	pośrednie	OPTIPLAST	Biznes	HD.

Opakowanie soczewek VEO
VEO	było	nie	tylko	pierwszą	(i	przez	długi	czas	jedyną)	soczewką	progresywną	Fre-
eForm	produkowaną	w	Polsce.	Od	początku	sukcesu	rynkowego	towarzyszyło	jej	
eleganckie	kartonowe	opakowanie.	Poza	soczewkami	pakowanymi	w	indywidualne	
koperty	zawierają	one	książeczkę	użytkownika	(z	kartą	gwarancyjną	oraz	opisami	
w	3	 językach	–	polskim,	angielskim	 i	niemiecki)	oraz	praktyczną	chusteczkę	do	
czyszczenia	szkieł.	Wydając	taki	zestaw	Klientowi	nie	tylko	świadczymy	o	profe-
sjonalizmie	producenta	soczewek,	lecz	również	o	budujemy	własną	markę	salonu	
optycznego	współpracującego	wyłącznie	z	najlepszymi	dostawcami.

zasadą,	że	rzeczy	które	robimy	powinny	być	
użyteczne	 i	 pomocne.	 Dotyczy	 to	 zarówno	
naszych	produktów	jak	i	materiałów	promo-
cyjnych.
	 Tworząc	 ulotki	 konsumenckie	 oraz	 inne	
materiały	 informacyjne	 staramy	 się	 przyj-
mować	 perspektywę	 użytkownika	 okularów	
i	 mówić	 do	 niego	 językiem	 korzyści.	 Opra-
cowujemy	 je	 łącząc	 tekst	 oraz	 ilustracje.	
Takie	 rozwiązanie	 doskonale	 sprawdza	 się	
do	 zaprezentowania	produktu	oraz	wartości	
dodanej,	jaka	wynika	z	jego	użytkowania.	Za-
chęcamy	wszystkich	optyków	do	aktywnego	
korzystania	z	naszych	materiałów,	w	szcze-
gólności	 w	 trakcie	 prezentacji	 zalet	 płyną-
cych	 ze	 stosowania	 soczewek	 okularowych	

marki	 SZAJNA	 ich	 potencjalnym	 użytkow-
nikom.	 Ważne	 jest	 to	 szczególnie	 podczas	
sprzedaży	produktów	najbardziej	zaawanso-
wanych	technologicznie	-	takich	jak	soczewki	
progresywne	VEO	lub	super	twarda	powłoka	
antyrefl	eksyjna	Diament	AR.
	 Osobną	 kategorię	 stanowią	 materiały	
wykorzystywane	 przez	 optyka	 lub	 okulistę	
podczas	codziennej	pracy.	Chodzi	tu	przede	
wszystkim	o	druki	recept,	testy	widzenia	czy	
też	 formularze	 przyjęcia	 zlecenia	 do	 reali-
zacji.	Z	pewnością	wielu	z	Państwa	ucieszy	
fakt,	iż	do	tej	grupy	dołączą	niebawem	dite-
sty,	służące	do	szybkiego	doboru	optymalnej	
średnicy	 w	 zależności	 od	 rozstawu	 źrenic	
i kształtu	oprawy.

mgr inż. Agnieszka Neumann, Kierownik Działu Marketingu
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Plakaty VEO
Plakat	 informujący	 o	 promocji	 na	 okulary	 progresywne	wykonywane	 w	 oparciu	
o soczewki	progresywne	VEO.	Format	A1	(594	x	841	mm).	Istnieje	odpłatna	moż-
liwość	wykonania	plakatu	w	formie	przepuszczającej	światło	naklejki	o	dowolnym	
formacie	do	powieszenia	na	szybie.

Certyfi kat Profesjonalisty VEO
Przeszkolonym	zakładom	i	salonom	optycznym,	które	zdecydują	się	przystąpić	do	
programu	partnersko-rabatowego	„Profesjonalista	VEO”	(poza	atrakcyjnymi	warun-
kami	współpracy)	oferujemy	certyfi	katy	potwierdzające	doświadczenie	w	doborze	
i	aplikacji	soczewek	progresywnych.	Indywidualny	certyfi	kat	w	srebrnej	ramce	to	
prestiż	i	kolejny	dowód	profesjonalizmu	-	potwierdzonego	przez	SZAJNA	Labora-
torium	Optyczne.

Próbniki Diament AR
Diament	AR	to	jedna	z	najlepszych	na	rynku	powłok	antyrefl	eksyjnych.	Odporna	
na	zarysowania	i	łatwa	w	czyszczeniu	wybierana	jest	chętnie	zarówno	z	soczewka-
mi	magazynowymi	PRIMA	jak	i	wszystkimi	produktami	recepturowymi.	Elegancko	
zapakowana	w	czarne	pudełko,	wycięta	w	kwadrat	soczewka	z	Diament	AR	jest	
doskonałą	pomocą	do	zademonstrowania	jej	zalet	i	koloru	Klientowi.

Testy Jakości Widzenia
Wchodzące	w	 skład	 „Kolekcji	Materiałów	 Profesjonalnych	 dla	 Optyków	 i	 Okuli-
stów”	testy	widzenia	to	fachowe	narzędzie	nieocenione	w	codziennej	pracy.	Umoż-
liwiają	szybkie	 i	 łatwe	sprawdzenie	 jakości	widzenia	–	zarówno	w	okularach	jak	
i	bez	nich.	Testy,	podobnie	jak	większość	opisywanych	materiałów,	są	bezpłatne.

Druki recept optycznych
Lekarze	okuliści	 oraz	optometryści	w	całej	Polsce	niezwykle	 chętnie	 z	 korzysta-
ją	z	opracowanych	przez	nas	druków	recept	optycznych	(format	A5).	Atrakcyjny	
i czytelny	design	to	niewątpliwie	jedna	z	ich	największych	zalet.	Najnowsza	edycja	
posiada	praktyczną	okładkę	nawiązującą	stylistyką	do	„Kolekcji	Materiałów	Profe-
sjonalnych	dla	Optyków	i	Okulistów”.

Salon optyczny
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Pojemniki na prace
Służa	do	„transportu”	oprawek,	soczewek	oraz	szczegółów	zlecenia	na	wszystkich	
etapach	realizacji	okularów	w	zakładzie	optycznym.	Dzięki	wydzielonym	miejscom	
na	soczewki,	śrubki,	zauszniki	zapewniają	przyjazny	sposób	przechowywania	na-
wet	najdrobniejszych	elementów.	Pojemniki	służą	również	jako	„opakowanie”	dla	
gotowych	okularów.	Taka	 forma	przechowywania	prac	 jest	niewątpliwie	bardziej	
profesjonalna	niż	powszechnie	stosowane	papierowe	koperty.	Jest	również	tańsza	
–	raz	zakupione	pojemniki	starczają	na	długi	czas,	podczas	gdy	papierowe	koperty	
po	jednym	użyciu	są	bezużyteczne.

Formularze przyjęcia zlecenia
Stanowią	podstawowy	dokument	potwierdzający	przyjęcie	okularów	do	realizacji	
(jako	wyrobu	wykonywanego	na	zamówienie).	Zawierają	miejsca	na	podanie	wady	
wzroku	(analogiczne	z	receptami)	oraz	na	niezbędne	do	prawidłowego	wykonania	
okularów	dane.	Pola	z	cenami	umożliwiają	określenie	wartości	soczewek,	oprawy	
oraz	usługi	montażu.	Górna	(główna)	cześć	zostaje	zawsze	dla	Optyka,	natomiast	
perforowany	dolny	odcinek	należy	wydać	Klientowi.

Ditesty
Służą	do	szybkiego	i	precyzyjnego	określenia	minimalnej	średnicy	jaką	należy	za-
mówić	dla	danej	kombinacji	rozstawu	i	położenia	źrenic	oraz	wielkości	szablonu	
oprawy.	Przygotowane	dla	soczewek	wieloogniskowych	VEO	oraz	OPTIPLAST	Biz-
nes	HD.	Dostępne	od	marca	2012.

Formularze zamówień na soczewki
Dla	 sprawnego	 zamawiania	 soczewek	 produkowanych	 w	 technologii	 FreeForm	
opracowaliśmy	 specjalne	 formularze,	 ułatwiające	 zlecenie	 dowolnej	 soczew-
ki	marki	 VEO,	OPTIPLAST	HD	 lub	Sport&Fashion	HD.	Zawrzeć	można	na	nich	
można	 parametry	 indywidualne	 oraz	 zlecić	 bezpłatną	 optymalizację	 grubości	
pod	wybrany	kształt	oprawy	(usługa	OPTIMUM).	Zachęcamy	do	wypełniania	for-
mularzy	przy	Kliencie,	dla	którego	zamawiane	są	soczewki.	Takie	postępowanie	
niewątpliwie	podnosi	profesjonalizm.	Formularze	 zamówień	dostępne	są	w	wer-
sji	papierowej	oraz	elektronicznej.	Można	 je	pobrać	z	naszej	strony	 internetowej	
www.szajna.com.pl	(O	fi	rmie		>>	Do	pobrania).

Salon optyczny



Czas wolny

VI Mistrzostwa Polski Branży Optycznej 
w narciarstwie alpejskim i snowboardzie
Organizatorzy Kazimierz Chudoba oraz Maciej Kruk serdecznie zapraszają do 
udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu sportowych i towarzyskim. 

mgr Aneta Mróz - Krajnowska, Specjalista ds. Marketingu



Czas:
2	i	3	marca	2012	(piątek	i	sobota)

Miejsce: 
Ośrodek	Narciarski	Czorsztyn-Ski	w	Kluszkowacach.

Zakwaterowanie:
We	własnym	zakresie.	Zaleca	się	rezerwację	noclegów	do	31.01.2012	
w	jednym	z	dwóch	miejsc:	Pensjonat	Szartoka,	Kluszkowce,	ul.	Pie-
nińska	16	(tel.:	18	265	05	52,	www.kluszkowce.pl)	lub	Hotel	Umina,	
Czorsztyn,	ul.	Zamkowa	5	(tel.:	18	261	25	70,	www.hotelumina.pl).	

Informacje dodatkowe:
Kazimierz	Chudoba,	tel.:		604	480	440
Maciej	Kruk,	tel.:	501	315	515

Ze	względu	na	konieczność	ubezpieczenia	zawodów	nie	będzie	możli-
wości	dopisania	do	list	startowych	osób,	które	uprzednio	nie	nadeślą	
wypełnione	formularza	zgłoszeniowego.	

Zgłoszenia	 należy	 kierować	 do	 organizatorów	 korespondencyjnie	 lub	
faksem	do	Kazimierza	Chudoby	(ul.	Mierosławskiego	10,	81-737	So-
pot)	lub	e-mailem	do	Macieja	Kruka	(zawody.optykow@interia.pl).






