SA Jagters bied in samewerking met die SA
Jagter/Hunter en Rhino Bullets aan:

BUFFELJAGKOMPETISIE
Wen die grootste jagprys in Suid-Afrika se geskiedenis! Hierdie droomprys ter waarde van
meer as R500 000 sluit die volgende in:
-

-

-

Een jagter en sy/haar metgesel se vlugte vanaf OR Tambo Internasionale Lughawe
tot in die jagkonsessie in Mosambiek.
Ses dae se jag en sewe aande se verblyf in Zambeze Delta Safaris se luukse kamp in
die Coutada 11-jagkonsessie in Mosambiek, vergesel van Rhino Bullets se eienaar en
SA JAGTER/HUNTER se redakteur. Die jag vind vanaf 23 - 30 November 2022 plaas.
Een trofee-buffelbul.
Een trofee-Lichtenstein hartebees.
Een trofee-Soeni.
Alle kos, drank, wasgoed, verblyf en jagpermitte.
Die dienste van ’n span professionele jagters en kamppersoneel.
Helikoptervlugte oor die moerasse.
Jagklere, die gebruik van verskeie grootkaliber-gewere en ’n videograaf se dienste.
Taksidermiedienste, insluitende trofee-uitvoerpermitte vir gejagte wild. ’n
Skouermontering van die buffelbul en die Lichtensteins hartebees en ’n volmontering
van die Soeni.
’n Artikel in die Januarie/Februarie 2023-uitgawe van SA JAGTER/HUNTER oor jou
en jou metgesel se jag.

’n Kaartjie kos slegs R100 en jy kan soveel koop as wat jy wil!
Skryf só in:
1. Betaal veelvoude van R100 in die SAJWV se rekening in en gebruik jou
Selfoonnommer en “Buffel” as verwysing.
Bankbesonderhede:
Rekeningnaam:
SAJWV
Bank;
ABSA
Rekeningnommer:
01443990077

Takkode:
Verw:
Bewys:

632005
Selfoonnommer en Buffel
nicky@sahunt.co.za of admin@sahunt.co.za

Of,
2. Besoek https://qkt.io/SAHGCA of,
3. Skandeer hierdie QR-kode:

Moenie hierdie fantastiese geleentheid misloop nie – skryf sommer vandag in!!!
Bepalings en voorwaardes:
•
•
•
•
•

Die kompetisie sluit 30 Oktober 2022. Die trekking sal op 1 November 2022 deur
onafhanklike ouditeure gedoen word en die wenner sal telefonies in kennis gestel
word.
Hierdie gemeenskapsloteryskema is by die Nasionale Loterykommissie
(registrasienommer 00303/07) geregistreer. Die prys is nie oordraagbaar nie en kan
nie vir kontant verruil word nie.
Persone moet 16 jaar of ouer wees om deel te neem.
Die wenner en sy/haar metgesel moet teen 7 November 2022 in besit van ’n geldige
paspoort wees.
Volledige bepalings en voorwaardes is beskikbaar op die tydskrif se webblad by:
www.sajagterhunter.com/bepalings-en-voorwaardes

