SOUTĚŽ PRO TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDNÍKY
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Milý koledníku, velice si vážíme tvé pomoci a proto jsme
opět připravili soutěž, v níž můžeš vyhrát zajímavé ceny:
tablet, mobil nebo Lego.
Soutěžní úkol najdeš na druhé straně tohoto lístku.
Nezapomeň také vyplnit své kontaktní údaje, bez nich je
lístek neplatný.
Pokud nám dáš svůj e-mail, budeme ti posílat zprávy
o využití sbírky a o tom, co připravujeme na další rok.
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Jméno a příjmení: .................................................................
Adresa: ....................................................................................
Telefon:....................................................................................
E-mail:......................................................................................
Oblastní charita: ....................................................................
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Oblastní charita: ....................................................................

Vyplněný lístek předej zástupci Charity nebo zašli na adresu
Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno 602 00.
Musí k nám doputovat do 28. 12. 2018. Nebo jej před
mší svatou 2. ledna 2019 vhoď do označené schránky
v katedrále na Petrově. Losování proběhne po mši svaté.
Ceny do soutěže věnovali: T-Mobile a Makro.
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Zadáním osobních údajů souhlasíte s jejich zpracováním a uložením pro interní
potřebu naší organizace ve smyslu zákona O ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.
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Nakresli nebo namaluj
svou tříkrálovou skupinku.
Podmínkou účasti v soutěži
bude právě tento obrázek.
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