
HOLÍČ-SKALICA
Rozdávame deťom množstvo kníh

Projekt podporili:

Deti a ochrana prírody

SÚŤAŽ
VYHRAJTE

vybavenie do detskej izbičky
podľa vlastného výberu za

1 000,- €
500,- €
300,- €

 agenturaluka.com
 agentura.luka
 agentura_luka



ČO JE POTREBNÉ PRE TO UROBIŤ?

1. Prečítajte si spolu s deťmi knihu „Miss lúčny kvietok“.
Knihu nájdete i na www.agenturaluka.com.

2. Navštívte  našich reklamných partnerov. Za Vašu návštevu alebo
nákup dostanete nálepku na plagát „Čarovná lúka“.

3. Nalepte nálepky všetkých kvietkov na voľné miesta a spolu so správnymi
odpoveďami na súťažné otázky z knihy nám zašlite fotografi u Vášho
plagátu na našu e-mailovú adresu: sutaz@agenturaluka.com.
Do predmetu uveďte číslo plagátu, ktoré nájdete na jeho zadnej strane.

Nezabudnite napísať Vaše:
- Meno a priezvisko
- Bydlisko
- Telefónne číslo



ODMENY
Prvých 50 súťažiacich bude odmenených ďalším darčekom.

Informácie pre súťažiacich:
Do súťaže sa môžu zapojiť iba osoby staršie ako 18 rokov alebo deti so súhla-
som svojho zákonného zástupcu / rodiča. 
Podmienky súťaže nájdete na www.agenturaluka.com.
Zapojením sa do súťaže dávate súhlas so spracovaním nevyhnutne potreb-
ných osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas doby trvania súťaže 
a nasledujúcich 365 dní po jej ukončení.

Ukončenie súťaže:
Žrebovanie sa uskutoční dňa: 14.12.2022

Či ste vyhrali práve Vy, sa dozviete na webovej stránke 
www.agenturaluka.com, alebo na našich sociálnych sieťach.



Výber z darčekov pre Vás



Englerov  dvor
Rezaná a kvasená kapusta

domáca zelenina, 
cibuľa, zemiaky...

Obilie, kŕmne zmesi, 
seno, sláma

Za Holíčom, smer Kúty
034/668 50 28

Nálepku medvedí cesnak získate za akýkoľvek nákup v našej predajni.

BISTRO POHODA
OBJEDNÁVKY: 0949 240 020

Hodonínska ul, Holíč

Nálepku fi alka voňavá získate za objednávku pizze

KOLIBA U DEDA
Kátovská 48/B, Holíč
+421 911 364 089
kolibaudeda@gmail.com
www.kolibaudeda.sk

Navštívte nás a získajte 
nálepku MARGARETKY



VYNIMOCNE ORIE.SKY A PR1RODNE SU.SEN£ OVOCIE 

E-shop: www.studnazdravia.sk
ul. Winterova 36, Piestany 

Nakupte u n6s a zfskajte nalepku 

�KAOBYWNA 



Za Váš nákup dostanete pri platení nálepku MAK VLČÍ.

Bernolákova 12, Holíč

mob.: 0903 227 891
e-mail: recepcia@hotel-san.sk

    kvetinarsvo kamelia

HOTEL SAN

LEKÁREŇ
Thea

Hviezdoslavova 428, Holíč

Za Váš nákup získate nálepku prvosienka jarná

Sme lekáreň v zdravotnom stredisku v Holíči 
fungujúca od roku 2001.

Našou doménou je profesionálny prístup, chuť 
a ochota pomôcť pacientovi.

Nálepku ŠALVIA LÚČNA získate za akýkoľvek nákup v našom stánku v Holíči vedľa pošty.

Vyskúšaj našu novinku „EVEREST“ 
alebo „double EVEREST“ univa_original

UNIVA
pravá záhorácka 

cigánska  pečienka



Kátovská 24, Holíč
v areáli záhradného centra Rosa a Koliby

Nálepku KONVALINKA VOŇAVÁ získate v našej predajni v Holíči.

...odkial � pochádzam?

...Zo svojho detstva
/A.S-Exupery/

Detská ambulancia MEDA DVA Ružová 1A, Skalica . www.ambulanciameda.sk

Aj my Vám radi pomáhame v starostlivosti 
o Vaše najcennejšie poklady...


