
 Seznam cen losovaných na Konferenci 2017 – bezplatná tombola štěstí 

1. cena – dárkový poukaz na Ubytování s plnou penzí ZDARMA po čas víkendu v roce 2017, pro dvě osoby. 

Losuje se ze seznamu všech našich členů.    Hodnota ceny cca 3.000,-Kč 

 

2. cena  – elektronické šipky (terč s automatickým počítáním a sadou šipek). Losuje se ze seznamu všech 

našich členů.    Hodnota ceny 1.000,-Kč 

 

3. cena – navýšení členského bonusu o 1.000,-Kč s možností výběru i během roku, dle potřeb člena. Losuje 

se ze seznamu všech našich členů.     

 

další ceny se losují pouze z přítomných na Konferenci 

 

4. a   5.   cena  -  potravinový pytel různých produktů  – sponzorský dar  (hodnota cca 500,-/ks) 

6.  – 8.   cena      Tři kusy dárkový potravinový balíček (obdoba dárkového koše), cena cca 500,-Kč / ks. 

9.  – 14. cena -     šest kusů dřevěný obrázek (1velký, 2střední, 3malý), cena  300/150/100 Kč 

 

15.  – 18. cena  -    Čtyři litrové sklenice domácího MEDU od chovatele  (možno objednat i naší kanceláři) 

                        Cena 140,-Kč / ks 

 

19.  – 23. cena  -    Čtyři sklenice domácího MEDU od chovatele  (možno objednat i naší kanceláři)  

                       s vlašskými ořechy.  Cena 155,-Kč / ks 

 

24. – 31. cena -      Osm dárkových balíčků různých polévek –(Vitana vaničky) – sponzorský dar  

                          (hodnota 60-120)  

 

32. cena   -           Jemná deka  - cena cca 300,-Kč 

33. cena -   malířské potřeby – sada barev a štětců – cena 214,-Kč 

34. cena -  elektronický fitness náramek – sponzorský dar  (cca 500,-) 

35. cena –   krouhač na zeleninu - cena 219,-Kč 

36. cena -  hrnek s logem DPP – sponzorský dar (cca 50,-) 

37. cena -   multifunkční nůž – sponzorský dar   (cca 250) 

38. cena -  kapesní svítilna - cena 105,-Kč 

39. cena -   termohrnek – sponzorský dar   (cca 50) 

40. cena -   dárkový balíček Innogy  – sponzorský dar  (cca 100) 

41. cena -   vázička – sponzorský dar   (cca 50) 

42. cena -  kosmetický balíček  – sponzorský dar  (cca 400) 

43. cena -  pleťový krém  – sponzorský dar  (cca 200) 

44. – 47. cena -  4ks knižní balíček – sponzorský dar   (cca 300) 

48. cena -  vitamínový balíček  – sponzorský dar  (cca 100) 

49. – 50. cena DVD  (cca 100) 

 

Ceny jsou v celkové hodnotě přesahující 13.500,-Kč 

Losování tomboly proběhne jako poslední bod Konference. Seznam výherců 

hlavních cen bude uveřejněn na webové stránce  www.odborovarada.cz  

V seznamu členů pro losování hlavních cen, jsou všichni naši evidovaní členové,  

platící minimálně udržovací příspěvek a nemající dluh vůči naší organizaci. 


