
KUPUJ, STŘÍHEJ A VYBER SI ODMĚNU – SOUTĚŽ O 1000 DÁRKŮ 
 
Kupuj kukuřičné Rejfínky a další křupky značky REJ obsahující výherní QR kód (foto kódu), kódy 
vystřihuj a sbírej. Prvních 1000 soutěžících získá dárek dle vlastního výběru.  
 
PŘEHLED DÁRKŮ 
10 KÓDŮ SAMOLEPKY+OMALOVÁNKY PANA KŘUPKY 300x  
10 KÓDŮ VOUCHER 20% SLEVA ESHOP www.rejfood.cz 100x  
20 KÓDŮ KUFŘÍK PANA KŘUPKY     400x 
30 KÓDŮ VSTUPENKA DO BALDOVA SVĚTA A JÍZDA 

NA BOBOVÉ DRÁZE     30x  
40 KÓDŮ PLYŠÁK PAN KŘUPKA    100x  
50 KÓDŮ SPORTOVNÍ TRIKO PANA KŘUPKY  40x  
60 KÓDŮ VSTUPENKA DO AQUAPALACE PRAHA  30x   
 
PARTNEŘI SOUTĚŽE:  
BALDŮV SVĚT V AREÁLU MLADÉ BUKY 

  
Na cca 40 000 m2 u nás najdete houpačky, prolézačky s tobogány, 6 místné trampolínové pole, 
vzduchové trámpolíny, letní tubing, síťovou atrakci s vyhlídkou, přírodní bludiště, 18m dlouhou 
nafukovací housenku Megi, 4-místnou bungee trampolínu, vodní hřiště, síťovou loď, duo lanovku, 
mini zoo s malými holandskými kozičkami, maxi "Člověče, nezlob se", ohniště, Čertovskou stezku a 
naučnou stezku Poznávej přírodu s Baldou, občerstvení a sociální zařízení....  
 
Aqupalace PRAHA 
 

 
 
Unikátní Vodní svět o rozloze 9 150 m2 je největším aquaparkem ve střední Evropě. Je tvořen třemi 
paláci, v nichž si na své přijde opravdu každý. 
Rozsáhlý Saunový svět tvoří komplex celkem čtrnácti druhů saun a prohříváren. Saunový svět je dělen 
na finské sauny, římské lázně a venkovní sauny. 
 
 

POPIS DÁRKŮ 
 
Voucher na 20% slevu na nákup libovolných výrobků na eshopu www.rejfood.cz, sleva se vztahuje na 
všechny dostupné produkty včetně již zlevněných 
 
Samolepky a omalovánky pana Křupky – aršík samolepek s motivem pana Křupky a jeho kamarádů 
Rejfínků a originální omalovánky s panem Křupkou. 
 
Kufřík pana Křupky – originální plechový kufřík s potiskem, vhodný na pastelky, karty a různé dětské 
poklady. V kufříku od nás dostanete i malou svačinku – kukuřičné kuličky a špaldové sušenky. 
 
 

http://www.rejfood.cz/


Vstupenka do Baldova světa v areálu Mladé Buky – vstupenka na 5h, platná v hlavní i vedlejší 
sezóně  https://www.youtube.com/watch?v=MgByHrzXXBs 
 
Plyšák pan Křupka – originální plyšová hračka. Plyšák je cca 30cm veliký, vyrobený z vysoce kvalitního 
a extrémně měkkého materiálu MIKROSPANDEX. 
 
Sportovní triko pana Křupky – bílé sportovní triku z funkčního materiálu s potiskem postaviček 
kamarádů pana Křupky. Triko dodáme v požadované velikosti (116 – 148), termín dodání cca 2 týdny. 
 
Vstupenka do Aquapalace Praha – největší aquacentrum ve střední Evropě. Vstupenka v hodnotě 
699 Kč je na 3 hodiny a platí do vodního i saunového světa. 

https://www.youtube.com/watch?v=MgByHrzXXBs

