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„УЗМИ РАЧУН И ПОБЕДИ"
ПОСЛАТО 1 ,5 МИЛИОНА КОВЕРАТА

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

Прво извлачење
1 1 . марта
Већ у првом кругу наградне игре биће

по-

знати нови власник стана у Београду, у
насељу Браћа Јерковић, као и власници
дванаест аутомобила Фијат 500Л. Уз то,
биће извучене награде које ће добитницима донети путовање у Париз...
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НАГРАДНА ИГРА „УЗМИ РАЧУН И ПОБЕДИ"

Први добитници биће
познати 1 1 . марта
Од наградне игре "Узми рачун и
победи" гађани Србије много очекују. У поштама је већ преузето
већ 3.167.120 коверата, а до сада је послато 1 .488.854 коверата.
Ове пошиљке се чувају у магацинима Пошта Србије и у студио Рабиће
дио телевизије
Србије
допремљене непосредно пред извлачење. За први круг у обзир ће
бити узети све коверте које су
стигле у пошту до 10. марта у 23
часа и 59 минута. Прво извлачење
биће одржано наредног дана, 1 1 .
марта у 17 часова на Првом програму РТС.
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Чак 6.200 грађана
Србије нема право на
учешће у наградној
игри јер су запослени
код приређивача
Право учешћа у наградној игри
немају запослени код приређивача. То се односи на оне који раде

у министарствима финансија и
државне управе и локалне самоуправе. Поред њих, у наградној
игри не могу да учествују радниици запослени у Пореској управи
Србије, Државној лутрији, Секретаријату за јавне политике и Националној агенцији
за локални
економски развој. То значи да
6.200 особа не може да конкури-

ше за наградну игру.

Постоје ограничења и за све остале ичеснике. Наиме, они чије ко-

верте буду извучени а у коверти
се нађу фискални рачуни на којма
се не виде сви подаци, неће добити награду, па је зато замрљене
рачуне боље одмах бацити. Поред
рачуна грађани могу да шаљу и
слипове од плаћања картицма,

али се мора одлучити шта ће се
слати. Наиме, у једној коверти могу бити или слипови или рачуни, а
уколико се у њој нађу заједно, награда ће изостати, односно такве
коверте ће се сматрати неважећим.

За учеснике је јако важно да на
коверти читко напишу и своје име
и адресу. Уколико их буде пратила срећа тако ће најлакше доказати свој идентитет. Ово је важно и
због локалних самоуправа, које
такође учествују у наградној игри.

Локланим самоуправама ће се бодови уписивати према адресама
из личне карте а са коверата који
пристигну. Многе је збунио податак да на коверту може да се упише и ПАК, односно нови систем
адресовања, али то за сада немају сви градови. Реч је о шестоцифреном броју који означава део
улице и тако поштарима олкашава рад.
Већ у првом кругу нагадне
игре биће познат нови власник
стана у Боеграду, у насељу Бра-

Све недоумице да се разјасне
Грађани који још имају недоумице везане за учешће у наград-

ној игри "Узми рачун и победи" могу да с јаве на телефон 01 13620-146 сваког радног дана од 12 до 15 часова. Питања се
могу поставити преко мејл адресе и_п._гаси_@т(_.и__§о\\г5.

ће Јерковић, као и власници дванаест аутомобила Фијат 500Л. Уз
то, боће и звучене нагрдае које
ће добитницима донети путовање у Париз, као и бројне друге
награде.
Ко не буде имао среће у првом
извлачењу може да се нада бољем у другом које ће бити 18.
марта. Након тога следи извлачење награда 25. марта, а коначно
завршно извлачење је 31 . марта.
Након тога биће познато и из

које је општине стигло највише ко-

верата. Победник се не бира само
по броју коверата већ и према
броју становника, а у обзир се узима број коверата које су послате
по глави становника, плус примања. Победничкој локалној самоуследује
бесплатана
прави
бежични интернет.
Д. Вујошевић

