Blažič igre 2014

Vsi sodelujoči dobijo nagrado!

V petek, 16. maja 2014

ob 15.30, prvo predtekmovanje, ob 16.00 drugo predtekmovanje,
ob 16.30 tretje predtekmovanje.

robni trakovi | okovje | repromaterial | stroji, orodja | barve, laki | ročaji | plošče

Zlata medalja v obliki
Blažičevega bona za 200 eur!
Vabimo vse, ki so tekmovalno razpoloženi in bi se poleg tega radi še zabavali, da
se prijavite na Blažičeve igre v ljubljanski trgovini ali pa pri naših komercialistih.
Prvih 45 prijavljenih se bo v treh zabavnih igrah pomerilo za zlato medaljo v obliki
Blažičevega bona za 200 eur.

€ 200
Blažič, robni trakovi, d.o.o., Bravničarjeva ulica 18, 1000 Ljubljana,
t 01/519 92 60, f 01/507 63 79, info@blazic.eu, www.blazic.eu

Napredne ideje s tradicijo.
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Glavna nagrada: Blažičev bon za 200 eur
Prva disciplina Blažičevih iger:

Druga disciplina Blažičevih iger:

Kotaljenje koluta ABS-a Podiranje piramide iz
V znamenju Diamantnega pokrovitelja, podjetja
plastičnih veder
Proadec iz Portugalske, bo prva disciplina.
15 tekmovalcev se bo pomerilo, kdo bo čim
dlje zakotalil kolut ABS robnega traku. Vsak
tekmovalec bo imel na voljo dva poskusa.
Štel bo boljši poskus. Po prvi igri se bo moralo
5 tekmovalcev, žal, posloviti od nadaljnega
tekmovanja.

Najuspešnejših 10 tekmovalcev si bo priborilo
pravico do tekmovanja v naslednji disciplini,
ki bo v znamenju našega Zlatega pokrovitelja,
podjetja Henkel iz Nemčije. Igra bo zahtevala
natančnost in mirno roko. Zadeti in podreti bo
treba čim več veder lepila Henkel. Tudi po tej igri
bo moralo tekmovanje zapustiti 5 tekmovalcev.

Tretja disciplina Blažičevih iger:

Sestavljanje omarice
V tretji, zadnji disciplini, se bo pomerilo 5
tekmovalcev. Preverili bomo spretnost in
hitrost tekmovalcev, saj bodo morali čim hitreje
sestaviti omarico iz iverala. Dva najhitrejša
tekmovalca bosta dobila vstopnico za finalno
tekmovanje.

Na koncu vsakega predtekmovanja bomo vsem
udeležencem v znak zahvale za sodelovanje
podelili praktične nagrade.
Uspešno tekmovanje in veliko zabave vam
želimo!

Utrinki iz Blažič iger 2012:
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Prijavite se lahko na telefon 01/519 92 60 ali po
elektronski pošti mitja.gruden@blazic.eu.

t 01/519 92 60 • gsm 030/661 565 • f 01/507 63 79 • info@blazic.eu • www.blazic.eu

