VELKÁ SVATEBNÍ SOUTĚŢ
Svatební veletrh Svatba jak má být...aneb inspirace pro společenské události 2017
HOTEL ZÁMEK VALEČ, 5. února 2017 10 - 18 hod.

PŘIHLÁŠKA
Nevěsta - jméno a příjmení:..............................................................................................
Ţenich - jméno a příjmení:...............................................................................................
Předpokládaný termín svatby:..........................................................................................
Email:..................................................................

Telefon:............................................

Zasláním přihlášky souhlasíte s podmínkami soutěţe.
Podmínky pro účast v soutěţi:
- Soutěţe se můţete zúčastnit, pokud máte plánovaný termín svatby na rok 2017
- Dejte "Tohle se mi líbí" facebookovým stránkám Svatební veletrh SVATBA JAK MÁ BÝT
- Sdílejte s přáteli plakátek VELKÉ SVATEBNÍ SOUTĚŢE, umístěný na našich facebookových
stránkách
- Vyplňte všechny údaje přihlášky VELKÉ SVATEBNÍ SOUTĚŢE a zašlete ji na email
info@svatba-jakmabyt.cz do 3. 2. 2017, do předmětu: VELKÁ SVATEBNÍ SOUTEŢ
- Zúčastněte se svatebního veletrhu Svatba jak má být...aneb inspirace pro společenské události
2017, HOTEL ZÁMEK VALEČ, 5. února 2017
- Buďte přítomni při slosování finalistů VELKÉ SVATEBNÍ SOUTĚŢE (které bude probíhat v
rámci programu svatebního veletrhu 5. 2. 2017 cca v 16:00 hod.), kdy budou vylosovány 2
páry, které se utkají ve "svatebním trojboji", který rozhodne o vítězi soutěţe.
- Nedostaví-li se oba z páru při vyhlášení finalistů na pódium, bude vylosován jako finalista další
pár a pár, který byl nepřítomen, ztrácí moţnost výhry.
- Cena pro vítěze obsahuje:
 Obřad pro Vaši svatbu - zapůjčení slavobrány, oddávacího a podpisového stolku, 20 ks
ţidlí s potahem a mašlí, 8 ks dekoračních sloupků, polštářek pod prstýnky, 5 ks skleniček
na přípitek a Bohemia sekt / SVATBA JAK MÁ BÝT
 Svatební šaty - zapůjčení svatebních šatů v hodnotě 7000 Kč / SALON VENESIS
 Svatební dort - svatební dort v hodnotě 2000 Kč (40 lidí) / VOJTA POSKOČIL
 Svatební květinu - svatební květina pro nevěstu v hodnotě 1500 Kč / ARANŢDEKOR
 Svatební nehty/ CND JANA ŠTRAUSOVÁ
 Svatební účes / STUDIO MAJA
 Svatební líčení / STUDIO MAJA
 Košile pro ženicha - luxusní pánská košile pro ţenicha v hodnotě 1000 Kč / REPABLO
 Snubní prsteny - sleva 10 % na snubní prsteny / JUST TIME

Kontakt v případě dotazů:
Kateřina Zboţínková, tel. 775 002 262, email info@svatba-jakmabyt.cz

