
Jestliže máte album alespoň se 3 správnými samolepkami, můžete 
se na pokladně Bambule a Sparkys přihlásit do soutěže o ceny.

Navíc jako odměnu za registraci získáte 15 % slevu na další 
nákup v prodejnách a e-shopech Bambule a Sparkys.

• 3 x voucher na nákup produktů v e-shopu Madeta 

 v hodnotě 2000, 1500 a 1000 Kč

• 3 x voucher v hodnotě 1000 Kč 

 na nákup v hračkářstvích a e-shopu Bambule

• 3 x voucher v hodnotě 1000 Kč 

 na nákup v hračkářstvích Sparkys

• 3 x rodinná celodenní vstupenka do Aquapalace Praha

• 3 x vstupenka na Hostivařskou přehradu

O jaké ceny se soutěží?

Termíny jednotlivých losování a jejich výherce oznámíme  
na webových stránkách www.lipankovaparta.cz

Kdy se bude losovat?

Pořadateli jsou společnosti Madeta a.s. a Wormelen group a.s.. Pořadatelé si vyhrazují právo 
kdykoli změnit nabízené druhy produktů, změnit pravidla této akce či akci zrušit. Právo na koupi 
produktů dle pravidel této akce nelze vymáhat právní cestou ani nelze po pořadateli místo nich 
vymáhat finanční hotovost. Tato reklama není nabídkou ani výzvou k podávání nabídek, jde  
o dokument určený výhradně k marketingovým a propagačním účelům. Platí do vyprodání zásob. 
Více informací na www.lipankovaparta.cz.

1. Sbírejte nálepky, které najdete pod obaly dezertů Lipánek MINI 80g 
 (vanilkový, kakaový, DUO) a Lipánek MAXI 130g (vanilkový, kakaový, 
 smetanový, jahodový, smetanový bez laktózy, DUO).

2. Vyzvedněte si sběratelské album na prodejnách Bambule a Sparkys.
 Sběratelské album si můžete také stáhnout v PDF formátu 
 na www.lipankovaparta.cz nebo www.lipanek.cz

3. Nalepte do alba 3 až 10 sběratelských nálepek na správná místa.

4. S vyplněným albem si v prodejnách Bambule a Sparkys vyzvedněte dárek  
 zdarma, Mazlíka se slevou*  a přihlaste se do soutěže o ceny!• 3 x voucher na nákup produktů v e-shopu Madeta 

 v hodnotě 2000, 1500 a 1000 Kč

• 3 x voucher v hodnotě 1000 Kč 

 na nákup v hračkářstvích a e-shopu Bambule

• 3 x voucher v hodnotě 1000 Kč 

 na nákup v hračkářstvích Sparkys

• 3 x rodinná celodenní vstupenka do Aquapalace Praha

• 3 x vstupenka na Hostivařskou přehradu

*Akce se vztahuje na produkty: Mazlíci Plyšové zvířátko 17 cm: Husky EP03300, Bígl EP03301, Liška 
EP03305, Šedá kočička EP03306, Panda EP03313. Platí do vyprodání zásob. V případě vyprodání 
výše uvedených produktů je možné využít slevu na jiný produkt ze série Mazlíci Plyšové zvířátko 
17 cm.








