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lp. co Specyfikacja gadżetu / wartość vouchera

1 Voucher rekonstrukcja włosów

2 Voucher weekendowy Miejska Dżungla

3 Voucher weekendowy Miejska Dżungla

4 Kalendarz ścienny WOŚP 2022 trójdzielny kalendarz na ścianę

5 Złota puszka 30. finał WOŚP

6 Płyta ENEJ XVII Przystanek Woodstock

7 Koszulka granatowa 30. finał WOŚP 122-128 cm, kolor granatowy

8 Body niemowlęce WOŚP 6-12 msc / 66-76 cm, kolor czerwony

9 Koszulka czarna 30. finał WOŚP rozm. L, kolor czarny

10 Koszulka czarna 30. finał WOŚP rozm. XL, kolor czarny, 

11 Koszulka czarna Pol'andRock rozm. XL, kolor czarny

12 Koszulka czarna Pol'andRock rozm. XL, kolor czarny

13 Magnes na lodówkę 30. finał WOŚP oko czerwone

14 Magnes na lodówkę 30. finał WOŚP oko niebieskie (mniejszy)

15 Kalendarz książkowy 30. finał WOŚP wymiar a6

16 Skarpetki 30. finał WOŚP Rozmiar 39 – 42

OPIS: Poszarzałe, matowe i suche włosy nie dodają pewności siebie, a dodatkowo 
są niezmiernie trudne w pielęgnacji. Stoimy przed dylematem ściąć czy postawić na 
rekonstrukcje? Jeśli zależy nam na odpowiedniej długości włosa i nie chcemy czekać 
aż włosy odrosną, zabieg rekonstrukcji skutecznie pomoże w walce z problemem 
osłabionych włosów. Zabieg rekonstrukcji jest popularny w Stanach Zjednoczonych, 
z którego skorzystały między innymi siostry Kardashian. Jego efekty utrzymują się 
przez długi czas i odbudowują uszkodzone cząsteczki włosa. Zabieg rekonstrukcji 
został opracowany na zasadzie synergii czterech produktów, które gwarantują 
najlepsze rezultaty- odbudowa i wzmocnienie oraz połysk i nawilżenie. / Wartość 
150 zł 

Opis: Miejska Dżungla to przestrzeń stworzona specjalnie dla dzieci spragnionych 
szalonych wrażeń! Wywołamy uśmiech na każdej dziecięcej twarzy :) a od stycznia w 
Miejskiej Dżungli możemy skorzystać z najnowszej atrakcji – strefy trampolin, czyli 70 
m2 nowej konstrukcji! 

Opis: Miejska Dżungla to przestrzeń stworzona specjalnie dla dzieci spragnionych 
szalonych wrażeń! Wywołamy uśmiech na każdej dziecięcej twarzy :) a od stycznia w 
Miejskiej Dżungli możemy skorzystać z najnowszej atrakcji – strefy trampolin, czyli 70 
m2 nowej konstrukcji! 
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17 Gadżety i voucher do White Bear Coffee

18 Voucher na 100 zł

19 Vocher na mesiąc nauki Kempo Full Contact

20 Zestaw narzędzi akumulatorowych Zestaw narzędzi akumulatorowych  - niezbędnik w każdym domu czy warsztacie

21 Voucher kubek Lesia

22 Voucher na zakup części i Akcesoriów Wartość 300 zł

23 Voucher na jednorazową wymianę opon

24 Karnet miesięczny na treningi w klubie MMA TEAM GIŻYCKO 

25 Płyta zespołu Video "Nie obchodzi nas rock" z autografem

26 Voucher na 100 zł do Pod Pretekstem

27 Voucher na 100 zł do kawiarni Fotelove Bistro Cafe&Bistro

28

duża, ziarnista kawa z ichniejszej palarnii, skarpetki, kubek z łuski kawy i voucher na 
50 zł do wykorzystania w kawiarni. White Bear Coffee to stosunkowo nowy punkt na 
kawiarnianej mapie Giżycka, ale od samego początku zawiesił bardzo wysoko 
poprzeczkę! Kawa z własnej palarnii, pyszne ciasta, rewelacyjne wytrawne przekąski, 
a to wszystko w centrum miasta, nieopodal Mostu Obrotowego

Voucher na 100 zł do wykorzystania w restauracji Kuchnie Świata. Jest to miejsce ze 
współczesną kuchnią europejską i nie tylko  Restauracja przy Placu Grunwaldzkim, 
w której specjalnością są dania z ryb mazurskich, pizza, kuchnia tajska, azjatycka i 
włoska na pewno zadowoli niejednego pasjonata kulinarnych podróży 

Miesiąc treningu Kempo Full Contact  w Kempo Full Kontakt, również dla 
najmłodszych!  KLUB SPORTU I SZTUK WALKI Kempo Full Contact i Kempo 
Combat , Samoobrona. Kursy szkoleniowe z zakresu samoobrony, szkolenie 
indywidualne, szkolenia dla służb mundurowych.Do wykorzystania w Giżycku lub 
Kruklankach

Nietuzinkowy upominek dla bliskiej osoby lub dla siebie, czyli piękne rękodzieło 
wyrabiane z sercem od Lesia Rękodzieło. Voucher opiewa na unikalny, ręcznie 
malowany kubek, któego wartość to minimum 80 zł! A dla właściciela  - bezcenna 
pamiątka podarowana od serca!

Voucher dla 1 pasażera 
Godzinna przejażdżka w terenie z wieloletnim kierowcą 
offroadowym!
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29

30 Voucher na 100 zł do pizzerii Oregano

31 Zestaw zdrowej żywności od In-Pol-Ex p. Adriana Nowierskiego!

32 Zestaw do pielęgnacji bram

ONLINE:

1

2

3

4 Zdjęcie CLEO z autografem

Voucher od 4x4 Giżycko dla 3pasażerów (jednocześnie)
Godzinna przejażdżka w terenie z kierowcą z wieloletnim 
doświadczeniem offroadowym! 

 W zestawie:
 - oliwa z oliwek z  pierwszego tłoczenia
- chałwa karobowa bez oleju palmowego
- chałwa pistacjowa bez oleju palmowego
- oliwki zielone nadziewane czosnkiem
- oliwki zielone z pestką.
Całość do wylicytowania w giżyckiej Ekomarinie!

W zestawie:
- smar lepki do bram, 
- aktywna piana do bram, 
- suchy smar, 
- silikon techniczny, 
- zmywacz techniczny do bram

 50 sztuk amunicji strzelba "pump action" 12/70 od Stowarzyszenia 
Miłośników Broni Kormoran

Termin wykorzystania- bez terminowy
Miejsce- strzelnica Kruklanki, strzelnica Dowiaty koło Węgorzewa
Do dyspozycji doświadczeni instruktorzy strzelectwa sportowego. Wartość 120 zł

100 stuk amunicji karabinek 5.56mm  od Stowarzyszenia Miłośników 
Broni Kormoran

Termin wykorzystania- bez terminowy
Miejsce- strzelnica Kruklanki, strzelnica Dowiaty koło Węgorzewa
Do dyspozycji doświadczeni instruktorzy strzelectwa sportowego. Wartość 170 zł

100 sztuk amunicji karabinek kal.22 LR  od Stowarzyszenia Miłośników 
Broni Kormoran

Termin wykorzystania- bez terminowy
Miejsce- strzelnica Kruklanki, strzelnica Dowiaty koło WęgorzewaWartość 110 zł
Do dyspozycji doświadczeni instruktorzy strzelectwa sportowego. 
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5 Voucher na 150 zł 

6

7 Obraz Nasz Świat Rękodzieło

8 Czarter Jachtu Odysseya Yachts s.c.

9 Film promocyjny K.M MEDIA 

Voucher na 150 zł do wykorzystania w restauracji Kuchnie Świata. Jest to miejsce ze 
współczesną kuchnią europejską i nie tylko  Restauracja przy Placu Grunwaldzkim, 
w której specjalnością są dania z ryb mazurskich, pizza, kuchnia tajska, azjatycka i 
włoska na pewno zadowoli niejednego pasjonata kulinarnych podróży 

Voucher na 2 noclegi , 2 śniadania i obiadokolavcje w restauracji 
LA Biblioteque + gadżety

Voucher o wartości 1800 zł (obejmuje: 2 noclegi , 2 śniadania i obiadokolavcje w 
restauracji La Biblioteque oraz dostęp do kompleksu Wellness, bilard kręgielnia)  + 
gadżety ( 2 magnesy na lodówkę, 2 worki, zapalniczka, "brunonek" pilka dmuchana 
OPIS: 2 nocleg w hotelu St. Bruno, 2 śniadania i obiado-kolacje w restauracji LA 
Biblioteque, a także dostęp do kompleksu Wellness - basenu o długości 17 m, 
atrakcji i zatok wodnych, sauny finskiej, bilardu i kręgielnii oraz gadżety z logo hotelu. 
Wartość voucheru to niebagatela 1800 zł! 

Hotel St. Bruno na Mazurach powstał w historycznym zamku krzyżackim z XIV 
wieku, który został odrestaurowany jako butikowy hotel z 70 pokojami, nowoczesnym 
Spa, basenem, salami na różne spotkania biznesowe i prywatne oraz stylową 
restauracją z wyśmienitą kuchnią.

Zanim przemienił się w luksusowy hotel Spa, budowla wielokrotnie zmieniała swój 
charakter oraz przeznaczenie. Pierwotnie służyła Krzyżakom jako twierdza obronna, 
jednak po latach przemieniła się w myśliwską renesansową rezydencję dla polskich 
książąt, aby w końcu w drugiej połowie XIX wieku stać się siedzibą dowódców 
słynnej Twierdzy Boyen./ voucher ważny do 30.06.2022
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10 Voucher na półkolonie Wioska Surfów

11 Voucher do Trzy Ryby Studio Tatuażu

12 Kalendarz Lotnicze Mazury 2022

13 Kalendarz książkowy 30. finał WOŚP wymiar a6

14 Kolacja w Tawernie nad samym jeziorem Kisajno kwota wywoławcza 50 zł

15 Voucher na rodzinną sesję zdjęciową

16 Voucher weekendowy Miejska Dżungla

półkolonie windsurfingowe i sportów wodnych "Wakacje w Wiosce Surfów 2022". 
Koszt vouchera to 650 zł.OPIS: ółkolonie windsurfingowe i sportów wodnych
Mazury – „Wakacje w Wiosce Surfów”

Propozycja skierowana jest do wszystkich dzieci, zarówno chłopców jak i 
dziewczynek w wieku 8-16 lat, którzy chcą przeżyć wspaniałą wodną przygodę!

Odkryć przy tym uroki spędzania czasu na świeżym powietrzu i poczuć fascynację 
uprawiania sportów wodnych.

Wykwalifikowani instruktorzy Wioski Surfów pokażą jak można wiele się nauczyć 
poprzez dobrą zabawę, wykorzystać przy tym deski oraz żywioły: wiatr i wodę, a 
także słoneczną pogodę:) / voucher ważny w sezonie letnim 2022

voucher na tatuaż, wartość 600 zł OPIS: Dla każdego tatuaż oznacza co innego, dla 
jednych to osobista historia, dla drugich piękna ozdoba na ciele. Zarówno dla tych 
pierwszych, jak i drugich mamy do zaoferowania voucher do Trzy Ryby Studio 
Tatuażu o wartości 600 zł!

14 sztuk, kalendarz kolekcjonerski OPIS: Wzorem kilku już lat, Aeroklub Krainy 
Jezior przygotował kolejny kolekcjonerski kalendarz na nowy rok w formie i temacie 
mazursko - lotniczym pn. "Lotnicze Mazury 2022".

Voucher na rodzinną sesję zdjęciową u Kami Fotografia, podczas któej będzie 
można uchwycić najbardziej radosne, intymne, niezapomniane chwile – sesja 
dziecięca, ciążowa, narzeczeńska – wszystko to co sprawia nam radość w 
nietuzinkowej oprawie z pięknymi zdjęciami na wieloletnią pamiątkę

Opis: Miejska Dżungla to przestrzeń stworzona specjalnie dla dzieci spragnionych 
szalonych wrażeń! Wywołamy uśmiech na każdej dziecięcej twarzy :) a od stycznia w 
Miejskiej Dżungli możemy skorzystać z najnowszej atrakcji – strefy trampolin, czyli 70 
m2 nowej konstrukcji! 
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17 Voucher rekonstrukcja włosów

18 Koszulka czarna 30. finał WOŚP rozm. XL, kolor czarny, serduszko z pikseli

19 Kalendarz ścienny WOŚP 2022 trójdzielny kalendarz na ścianę

20 Płyta Vavamuffin Przystanek Woodsctock 2006 / cena: 29,99

21 Moneta okolicznościowa od p. Emilii Osińskiej na 10-lecie WOŚP

22

23 Karnet na siłownię Krynio

24 Rejs skuterami z Burmistrzem

25

26 Kurs pierwszego tańca lub tańca użytkowego

27 Roczny abonament do Szkoły Tańca Flesz

28 Voucher do Studia Figura na 600 zł + breloczek

29 2 godziny saunowania w Hotelu Mazury w Giżycku

30 Voucher na 100 zł do pizzerii Oregano

31 Voucher na kolację dla dwojga w hotelu Europa

32 Piłka z podpisem Roberta Lewandowskiego

33

OPIS: Poszarzałe, matowe i suche włosy nie dodają pewności siebie, a dodatkowo 
są niezmiernie trudne w pielęgnacji. Stoimy przed dylematem ściąć czy postawić na 
rekonstrukcje? Jeśli zależy nam na odpowiedniej długości włosa i nie chcemy czekać 
aż włosy odrosną, zabieg rekonstrukcji skutecznie pomoże w walce z problemem 
osłabionych włosów. Zabieg rekonstrukcji jest popularny w Stanach Zjednoczonych, 
z którego skorzystały między innymi siostry Kardashian. Jego efekty utrzymują się 
przez długi czas i odbudowują uszkodzone cząsteczki włosa. Zabieg rekonstrukcji 
został opracowany na zasadzie synergii czterech produktów, które gwarantują 
najlepsze rezultaty- odbudowa i wzmocnienie oraz połysk i nawilżenie. / Wartość 
150 zł 

Naciąg perkusyjny z autografami zespołu Afromental od p. Emilii 
Osińskiej

Voucher od 4x4 Giżycko dla 2 pasażerów (jednocześnie)
Godzinna przejażdżka w terenie z kobietą kierowcą z wieloletnim 
doświadczeniem offroadowym! 

Brykiet z profesjonalnie zniszczonych banknotów o łącznej 
wartości 30000 zł
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34 Wkrętarka Akumulatorowa Wkrętarka akumulatorowa firmy Hikoki przekazana przez firmę PEWEX Giżycko

35 Lot  motolotnią nad Mazurami

36 Przekazane przez hotel Wodnik***. Wartość 70 zł

37 Voucher na romantyczną kolację walentynkowa w Hotelu Tajty! 

38 Uroczysta kolacja w Hotelu Europa dla 2 osób.

39 Płyta "Jak Motyle" Krystyny Janik i Leszka Zatorskiego

40 5 tomików poezji Krystyny Janik

2 Vouchery na ręcznie lepione pierogi, wyrabiane zgodnie z 
tradycyjną recepturą


	Sheet1

