Børnehjælpsdagens
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BØRNEHJÆLPSDAGENS
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Vindere af gavekort til Spies

ragte børn og ung
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Gavekort på 1.000 kr.

Lotteriet sælges fra den
1. marts 2020 til den 1. juni 2020
til fordel for Børnehjælpsdagens arbejde
Se straks om du har vundet en af de
20.897 gevinster direkte på loddet

iddelaldercentret
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Gavekort på 25.000 kr.
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• Hos Kop & Kande og JYSK indløse
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Gavekort på 75.000 kr.
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Vind fantastiske præmier!

• Til Matas og Coolshop.dk indsend

udfyldt med tydeligt navn, adress

og gavekort til Coolshop.dk maile
Jeg ønsker gavekort til (sæt X):
Navn
Adresse
Post nr.

By

E-mailadresse

3x

= gratis entré til et a

Gevinstloddet kan indløses ved indg
• BonBon-Land
• Bornholms
• Tivoli Friheden
• Middelalde
Gevinstloddet kan ikke ombyttes til

Der er trykt 470.000 lodsedler á 25 k
Den samlede gevinstsum er 3.681.1
2 gavekort á 25.000 kr. til Elgigante
entrebilletter til en gennemsnitsvær

Børnehjælpsdagen - Strand

s

Skrab 3 ens og se
straks om du har vundet
3x

udløser et rejsegavekort på 75.000,- kr. til Spies

3x

udløser et gavekort på 25.000,- kr. til Elgiganten

3x

udløser et gavekort på 1.000,- kr. til Comwell Hotels

Vindere af gavekort til Spies, Elgiganten eller Comwell Hotels bedes kontakte Børnehjælpsdagen.
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5.222
gavekort á 200 kr.

= ét gavekort på 200 kr. til én af nedenstående butikskæder

• Hos Kop & Kande og JYSK indløses gevinstloddet direkte i butikken.

vin

r.

• Til Matas og Coolshop.dk indsendes gevinstloddet i kuvert til Børnehjælpsdagen,
udfyldt med tydeligt navn, adresse, tlf. og e-mailadresse. Gavekort til Matas fremsendes med post,
og gavekort til Coolshop.dk mailes til vinderen. Gevinstloddet skal indløses senest den 28. juni 2020.
Jeg ønsker gavekort til (sæt X): Coolshop.dk

Matas

Navn
Adresse
Post nr.

By

Telefon

E-mailadresse

3x

= gratis entré til et af nedenstående steder, gældende for en person

Gevinstloddet kan indløses ved indgangen til et af følgende steder:
• BonBon-Land
• Bornholms Middelaldercenter
• Tivoli, København
• Tivoli Friheden
• Middelaldercentret, Nykøbing F.
Gevinstloddet kan ikke ombyttes til kontanter og skal indløses senest 20. september 2020.
Der er trykt 470.000 lodsedler á 25 kr. efter tilladelse fra Spillemyndigheden af 5. dec. 2019, gældende for hele Danmark.
Den samlede gevinstsum er 3.681.120 kr. fordelt på 20.897 gevinster i form af 1 rejsegavekort á 75.000 kr. til Spies,
2 gavekort á 25.000 kr. til Elgiganten, 5 gavekort á 1.000 kr. til Comwell Hotels, 5.222 gavekort á 200 kr. og 15.667
entrebilletter til en gennemsnitsværdi á 160 kr. Regnskabet offentliggøres den 30. november 2020.

Børnehjælpsdagen - Strandlodsvej 7 - 2300 København S. - Tlf. 3530 9300 - post@bhd.dk
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