Koop een 333m lot!
Maak de ijssport in de hele regio nóg beter:
draag bij aan de ijsbaan van 333 meter!

Ga snel naar www.333loterij.nl
Veel prijzen en een superhoge winkans – belastingvrij – in de 333m loterij!
Met deze loterij ondersteunt u de nieuwe 333 meter ijsbaan én maakt u kans op unieke prijzen. Met meer dan
550 prachtige prijzen is de winkans heel hoog! De hoofdprijs? Een geldprijs van maar liefst € 3.333,33!
Maak ook kans op een diner voor twee, een wijnproeverij of een weekend voor vier personen in Groene Hart
Logies Rijnhoeve, of win één van de sportieve prijzen: een clinic van schaatstoppers Lisa van der Geest of
Mark Tuitert, een jaarabonnement bij een schaatsclub of een fiets!

Koop een 333m lot!
Met uw lot steunt u 333 meter ijs
In Leiden komt een nieuwe ijsbaan. Door middel van allerlei acties doen de vele schaatsfans uit Leiden en de
regio er alles aan om financiering bij elkaar te krijgen voor een ijsbaan van 333 meter.

De voordelen van een 333 meter ijsbaan:
Baan voor officiële wedstrijden
Behouden en ontwikkelen van jeugdtalent
Regionale schaatshal voor 30 schaats- en ijsverenigingen, die alle trainingen op dezelfde baan kunnen houden
Energie neutrale all electric baan
Krabbelbaan voor allerkleinsten
Betere exploitatie

Hoe doet u mee?
Meedoen is simpel. Ga naar 333loterij.nl en kies het aantal loten dat u wilt kopen. Ieder lot kost slechts
€ 3,33. Via iDEAL betaalt u de loten en krijgt u uw loten per mail toegestuurd. De trekking van de online loterij is
op 22 september 2018. Via 333loterij.nl ziet u vanaf dan welke prijzen er op uw loten zijn gevallen!

Koop nú uw lot online via www.333loterij.nl
333 maal dank!
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