
 

  

  

FAJN LASER GAME LIGA 

 Ceny - jarní sezóna 2015  

1. místo: 

 putovní pohár 

 trofej pro vítěze, medaile 

 vouchery do TEPfaktoru v hodnotě 6.000,- 

 50l sud Staropramen 

 voucher od Trenyrkarna.cz v hodnotě 1.000,- 

 3x vstup zdarma do Switch street workout fitness 

 vstup zdarma do Fitinn 

 zprostředkování účasti na mezinárodním turnaji v Německu nebo v Anglii 

 pozvánka do odpolední show Fajn rádia  

2. místo: 

 pohár, medaile 

 vouchery do TEPfaktoru v hodnotě 4.000,- 

 24x Carling British Cider  

 voucher od Trenyrkarna.cz v hodnotě 1.000,- 

 3x vstup zdarma do Switch street workout fitness 

 vstup zdarma do Fitinn 

 zprostředkování účasti na mezinárodním turnaji v Německu nebo v Anglii 

3. místo: 

 pohár, medaile 

 vouchery do TEPfaktoru v hodnotě 2.000,- 

 24x Carling British Cider  

 voucher od Trenyrkarna.cz v hodnotě 1.000,- 

 3x vstup zdarma do Switch street workout fitness 

 vstup zdarma do Fitinn 

 zprostředkování účasti na mezinárodním turnaji v Německu nebo v Anglii 

 

 

 

 



 

  

  

4. místo: 

 3x zábavná hra od Albi 

 24x Carling British Cider 

 voucher od Trenyrkarna.cz v hodnotě 500,- 

 3x vstup zdarma do Switch street workout fitness 

 vstup zdarma do Fitinn 

5. místo: 

 3x zábavná hra od Albi 

 24x Carling British Cider 

 3x vstup zdarma do Switch street workout fitness 

 vstup zdarma do Fitinn 

6. místo: 

 3x zábavná hra od Albi 

 24x Rockstar Original 0,5l 

 3x vstup zdarma do Switch street workout fitness 

 vstup zdarma do Fitinn 

7. – 8. místo: 

 24x Rockstar Original 0,5l 

 3x termoska od Union pojišťovny 

 3x vstup zdarma do Switch street workout fitness 

 vstup zdarma do Fitinn 

 poukaz s 20% slevou na nákup v prodejnách Albi 

9. místo: 

 24x Rockstar Original 0,5l 

 3x termoska od Union pojišťovny 

 3x vstup zdarma do Switch street workout fitness 

 vstup zdarma do Fitinn 

10 – 11. místo: 

 24x Rockstar Original 0,5l 

 3x cestovní set od Union pojišťovny 

 3x vstup zdarma do Switch street workout fitness 

 vstup zdarma do Fitinn 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

12. – 15. místo: 

 24x Pepsi 0,5l 

 3x cestovní set od Union pojišťovny 

 3x vstup zdarma do Switch street workout fitness 

 vstup zdarma do Fitinn 

16. místo: 

 12x Mirinda 0,5l 

 3x pláštěnka od Union pojišťovny 

 3x vstup zdarma do Switch street workout fitness 

 vstup zdarma do Fitinn 

17. místo: 

 12x Mirinda 0,5l 

 3x termo hrneček od Union pojišťovny 

 3x vstup zdarma do Switch street workout fitness 

 vstup zdarma do Fitinn 

18. místo: 

 12x Mirinda 0,5l 

 3x cestovní set od Union pojišťovny 

 3x vstup zdarma do Switch street workout fitness 

 vstup zdarma do Fitinn 

19. místo: 

 3x vstup zdarma do Switch street workout fitness 

 vstup zdarma do Fitinn 

 3x stojan na telefon od Union pojišťovny 

20. místo: 

 3x vstup zdarma do Switch street workout fitness 

 vstup zdarma do Fitinn 

 3x držák na kabelku od Union pojišťovny 

21. – 35. místo: 

 3x vstup zdarma do Switch street workout fitness 

 vstup zdarma do Fitinn 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

NEJVĚTŠÍ ZABIJÁK 1. LIGY: 

 

1. místo: 

 trofej, medaile 

 24x Rockstar Original 0,5l  

 voucher od Trenyrkarna.cz v hodnotě 500,- 

2. místo: 

 medaile 

 12x Mirinda 

 deštník od Union pojišťovny 

3. místo: 

 medaile 

 termoska od Union pojišťovny 

 cestovní set od Union pojišťovny 

 

NEJVĚTŠÍ ZABIJÁK 2. LIGY: 

 

1. místo: 

 trofej, medaile 

 24x Staropramen Cool 

 voucher od Trenyrkarna.cz v hodnotě 500,- 

2. místo: 

 medaile 

 12x Mirinda 

 deštník od Union pojišťovny 

3. místo: 

 medaile 

 váha od Union pojišťovny 

 cestovní set od Union pojišťovny 

 

NEJVĚTŠÍ ZABIJÁK 1. LIGY: 

 

1. místo: 

 trofej, medaile 

 24x Pepsi 0,5l  

 voucher od Trenyrkarna.cz v hodnotě 500,- 

 

 

 



 

  

  

2. místo: 

 medaile 

 12x Mirinda 

 termoska od Union pojišťovny 

3. místo: 

 medaile 

 termo hrneček od Union pojišťovny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


