
1.  Vyberte z tohoto výběru 
vaše nejoblíbenější neh-
tové studio a napište jeho 
název na hlasovací kupon.

2.  Čtenář, který bude vyloso-
ván, získá dárkový poukaz 
v hodnotě 300Kč na služ-
by.

3.  Vyplňte vaše adresní úda-
je.

4.  Zašlete vyplněný hlasova-
cí kupon na adresu regio-

nální redakce. Na obálku 
napište heslo Nehty.

5.  Soutěže se nesmí zúčast-
nit zaměstnanci VLP,a.s., 

a jejich rodinní příslušníci.
6.  Výherci budou kontak-

továni osobně a cena jim 
bude předána ve vítězné 

provozovně.
7.  Na závěr budou všichni 

výherci uveřejněni v novi-
nách.

Nejoblíbenější nehtové studio

J a k  h l a s o v a t :

Nail Studio Dagmar 1

Název provozovny: Nail Studio Dagmar 

Adresa provozovny: Svitavská 500 – Zámeček – 1.patro, Blansko

Telefon: 603 575 803

Otevírací doba: na telefonní objednávku

Název provozovny: Nehtové studio – Pavla Beránková 

Adresa provozovny: Bezručova 52, Blansko

Telefon: 775 926 869

E-mail: p.berankova@seznam.cz

Otevírací doba:  Po-Čt 8:00 – 17:00 na telefonní objednávku

Název provozovny: Manikúra – modeláž nehtů – Radka Davidová 

Adresa provozovny: Masarykovo nám. 3A, Letovice

Telefon: 775 242 084

E-mail: davidova.radka@tiscali.cz

Otevírací doba: na telefonní objednávku

Manikúra & Pedikúra Lucka 4

Název provozovny: Manikúra & Pedikúra Lucka

Adresa provozovny: Benešov 197, Benešov

Telefon: 739 436 485

E-mail: lucka.bk@seznam.cz

Otevírací doba: na telefonní objednávku

Název provozovny: Pedikúra – Manikúra – Depilace Pavla Látalová

Adresa provozovny: Bartošova 1, Blansko

Telefon: 607 842 016

Otevírací doba:  Po, Út, Čt 8:00 – 15:00, St 8:00 – 19:00, 

 Pá 8:00 – 13:00 na telefonní objednávku

Název provozovny: RNails – Romana Mahrová

Adresa provozovny: Údolní 2, Blansko
Telefon: 607 229 266

E-mail: rnails@seznam.cz
Otevírací doba: na telefonní objednávku

Kosmetika Andrea 7

Název provozovny: Kosmetika Andrea 
Adresa provozovny: Komenského 138, Lysice

Telefon: 721 374 249
E-mail: a.symonova@seznam.cz
Otevírací doba: na telefonní objednávku

Protože Deník, jste především 
Vy, čtenáři, pak je zřejmé, že 
o nejoblíbenější Nehtové studio, 
jak se soutěž nazývá, musíte roz-
hodnout právě Vy a nikoli jakákoli 

porota. Hlasovat můžete pouze 
na originálních kuponech, které 
jsou otištěny v Deníku. Posílejte 
své hlasy po dobu dvou týdnů 
na kuponech do své okresní re-

dakce Deníku s číslem Nehtového 
studia, které vás nejvíce zaujalo, 
nebo kde jste získali nejpříjemněj-
ší zážitek z provedených služeb. 
Soutěž bude probíhat od 19. 6. 

2013 do 10. 7. 2013, vylosování 
proběhne 12. 7. 2013.

Po ukončení soutěže oceníme 
hlavního výherce, který získá 
dárkový poukaz v hodnotě 300Kč 

Moje nejoblíbenější nehtové studio se jmenuje: 

.....................................................................................................................................  a má číslo:  ...............  

Jméno a příjmení:  .............................................................................................................................................................................................................

Ulice:  ..................................................................................................................................................................................................................................

Město:  ................................................................................................................................................................  Telefon: ................................................

E-mail:  ...............................................................................................................................................................................................................................

Jsem předplatitelem Deníku: Chtěl bych být předplatitelem Deníku:

Tímto uděluji souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společnosti VLP, a.s. za účelem marketingu.
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Nejoblíbenější nehtové studio

H l e d á m e  s p o l u  t o  n e j o b l í b e n ě j š í

na služby ve vítězném 
Nehtovém studiu a dal-
ší dva hlasující získají 
malý dárek od redakce 
Deníku.
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