Vattenlotten

För dig som köper Vattenlotten är du både med och stärker verksamheten i Kristianstads sim- och
livräddningssällskap samtidigt som du kommer att delta i ett lotteri.
Lotteriet löper från september 2018 till september 2019 med 5 dragningar under året.
Första dragningen genomförs den 21 december 2018 och sista vid det årliga Metersimmet i Åhus tidig september
2019. På nedan vinstplan deklareras de olika vinsterna du som lottköpare har chans att vinna.
Lotterna varar över hela perioden vilket ger dig möjlighet att vinna någon av de 20 vinsterna och dessutom förfaller
inte din lott för att du har vunnit. Alla lottnummer fortsätter gälla alla dragningar oavsett om du vinner på första
dragningen.
Dragningarna sker vid KSLS hemmatävlingar/ event. För dig som köper Vattenlotten kan det vara skönt att veta att
du inte behöver medverka vid dragningarna. Vinnarna kommer att deklareras på plats, via ksls.se samt kommer
även kontaktas på telefon och mail.
Ditt lottköp registreras av personen som säljer dig lotten. Detta gör dem genom att klippa av nedre delen av lotten
med ditt namn, telefonummer och mailadress. Det är viktigt att texta tydligt i alla tre fälten.
Viktigt är att den övre delen av lotten ses som ett värdebevis och denna skall medtages vid uthämtande av pris, det
vill säga ingen lott, inget pris.

Tävling
Dragning 1

Vinst nivå
1:a
2:a
3:a
4:a

Sponsor
CAVALET
MAT & RO
SOLHAGA
TOVA

Beskrivning
Resväska stor
Familjepåse för 4
Presentkort trädgård & inredning
Produktkasse

ca. Riktpris konsument
1500:900:700:400:-

Dragning 2

1:a
2:a
3:a
4:a

MIO MÖBLER
SOLHAGA
BLÅ STATION
SOLHAGA

Presentkort butiken
Presentkort trädgård & inredning
Handblåsta designglas
Presentkort trädgård & inredning

1500:900:700:400:-

Dragning 3

1:a
2:a
3:a
4:a

SOLHAGA
CAVALET
TOVA
UPZONE

Presentkort trädgård & inredning
Resväska kabin
Presentkort salongen
Presentkort klättring

1500:900:700:400:-

Dragning 4

1:a
2:a
3:a
4:a

KARDELEN
MAT & RO
SOLHAGA
UPZONE

Produkter från Lovely linen
Familjepåse för 4
Presentkort trädgård & inredning
Presentkort klättring

1500:900:700:400:-

Dragning 5

1:a
2:a
3:a
4:a

KARDELEN
MAT & RO
BLÅ STATION
UPZONE

Produkter från Lovely linen
Familjepåse för 4
Handblåsta designglas
Presentkort klättring

1500:900:700:400:-

