
FARVELÆG & VIND
Farvelæg Gul Pris-figuren, og aflevér tegningen i butikken.  
Så har du chancen for at vinde et gavekort på 100 kroner til is eller slik. 

„HJELM 
UGLER 

   MIT HÅR”

Gælder hele juli 
Konkurrencen er ikke købsbetinget. Der trækkes lod om et gavekort til fx slik eller is til Min Købmand på 100,- blandt alle de indleverede 
tegninger hos den enkelte Min Købmand-butik. Vinderne får direkte besked senest onsdag d. 10. august 2022, hvorefter vinderens navn vil 
blive offentliggjort i butikken. Når konkurrencen er slut, vil alle tegningerne blive destrueret i overensstemmelse med gældende lovgivning 
som kan læses på minkøbmand.dk/persondata. Ansatte i Dagrofa, Min Købmand-butikker samt medlemmer af deres husstande må ikke del-
tage. Præmien har en værdi á 100,- og kan ikke ombyttes til kontanter. Konkurrencen udbydes af Min Købmand, Kærup Industrivej 12, 4100 
Ringsted. Kuponen kan indleveres i Min Købmand-butikken i hele Juli 2022. Se øvrige konkurrencevilkår på minkøbmand.dk/konkurrencer

Navn: Tlf.: E-mail.:

 Scan koden og læs om 
Gul Sommer-kampagnen 

 i Min Købmand



FARVELÆG & VIND
Farvelæg Gul Pris-figuren, og aflevér tegningen i butikken.  
Så har du chancen for at vinde et gavekort på 100 kroner til is eller slik.  

Navn: Tlf.: E-mail.:

„HJELMEN  

KLØR I  

HOVED-

BUNDEN”

Gælder hele juli 
Konkurrencen er ikke købsbetinget. Der trækkes lod om et gavekort til fx slik eller is til Min Købmand på 100,- blandt alle de indleverede 
tegninger hos den enkelte Min Købmand-butik. Vinderne får direkte besked senest onsdag d. 10. august 2022, hvorefter vinderens navn vil 
blive offentliggjort i butikken. Når konkurrencen er slut, vil alle tegningerne blive destrueret i overensstemmelse med gældende lovgivning 
som kan læses på minkøbmand.dk/persondata. Ansatte i Dagrofa, Min Købmand-butikker samt medlemmer af deres husstande må ikke del-
tage. Præmien har en værdi á 100,- og kan ikke ombyttes til kontanter. Konkurrencen udbydes af Min Købmand, Kærup Industrivej 12, 4100 
Ringsted. Kuponen kan indleveres i Min Købmand-butikken i hele Juli 2022. Se øvrige konkurrencevilkår på minkøbmand.dk/konkurrencer

 Scan koden og læs om 
Gul Sommer-kampagnen 

 i Min Købmand



FARVELÆG & VIND
Farvelæg Gul Pris-figuren, og aflevér tegningen i butikken.  
Så har du chancen for at vinde et gavekort på 100 kroner til is eller slik. 

Navn: Tlf.: E-mail.:

Scan koden og læs om  
Gul Sommer-kampagnen 
i Min Købmand

„JEG ER 

IKKE TYPEN, 

DER BRUGER 

HJELM”

Gælder hele juli 
Konkurrencen er ikke købsbetinget. Der trækkes lod om et gavekort til fx slik eller is til Min Købmand på 100,- blandt alle de indleverede 
tegninger hos den enkelte Min Købmand-butik. Vinderne får direkte besked senest onsdag d. 10. august 2022, hvorefter vinderens navn vil 
blive offentliggjort i butikken. Når konkurrencen er slut, vil alle tegningerne blive destrueret i overensstemmelse med gældende lovgivning 
som kan læses på minkøbmand.dk/persondata. Ansatte i Dagrofa, Min Købmand-butikker samt medlemmer af deres husstande må ikke del-
tage. Præmien har en værdi á 100,- og kan ikke ombyttes til kontanter. Konkurrencen udbydes af Min Købmand, Kærup Industrivej 12, 4100 
Ringsted. Kuponen kan indleveres i Min Købmand-butikken i hele Juli 2022. Se øvrige konkurrencevilkår på minkøbmand.dk/konkurrencer



FARVELÆG & VIND
Farvelæg Gul Pris-figuren, og aflevér tegningen i butikken.  
Så har du chancen for at vinde et gavekort på 100 kroner til is eller slik. 

Navn: Tlf.: E-mail.:

„JEG VED IKKE, HVOR JEG  

SKAL GØRE AF HJELMEN, 

NÅR JEG KOMMER FREM”

Gælder hele juli 
Konkurrencen er ikke købsbetinget. Der trækkes lod om et gavekort til fx slik eller is til Min Købmand på 100,- blandt alle de indleverede 
tegninger hos den enkelte Min Købmand-butik. Vinderne får direkte besked senest onsdag d. 10. august 2022, hvorefter vinderens navn vil 
blive offentliggjort i butikken. Når konkurrencen er slut, vil alle tegningerne blive destrueret i overensstemmelse med gældende lovgivning 
som kan læses på minkøbmand.dk/persondata. Ansatte i Dagrofa, Min Købmand-butikker samt medlemmer af deres husstande må ikke del-
tage. Præmien har en værdi á 100,- og kan ikke ombyttes til kontanter. Konkurrencen udbydes af Min Købmand, Kærup Industrivej 12, 4100 
Ringsted. Kuponen kan indleveres i Min Købmand-butikken i hele Juli 2022. Se øvrige konkurrencevilkår på minkøbmand.dk/konkurrencer

 Scan koden og læs om 
Gul Sommer-kampagnen 

 i Min Købmand


