
Navn:

Adresse:

Tlf:

Handel dine julegaver lokalt i Skagen og deltag i den 

STORE
JULEKONKURRENCE

Få et stempel i de deltagende butikker for hver kr. 100.- du handler for
Fra alle os
 til alle je

r ...

Når kuponen er udfyldt med 5 stempler/mærker, kan du aflevere den ved 
Kop & Kande, Sport24, Matas, Stenbroen Guld, Slagter Munch, MENY, Bygma og SuperBrugsen 

Der udtrækkes gavekort i uge 49, 50 og 51. 

Hovedgevinsten udtrækkes søndag 18. dec. kl. 13.00 LIVE ved vandkunsten.
Hvis ikke du er på pladsen ved udtrækningen, vil du få personlig besked... 

— men hvis du er fysisk tilstede, vil der være en ekstra lille overraskelse til dig!

Hvis jeg vinder giver jeg samtykke til at Det Nordjyske Mediehus må offentliggøre mit navn og adresse. 
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