
התמונה במרכז אופ קו־ הגדולה הפרסים תחרות
 בטיול שקיתקו-אופ עם הצטלם

ובחו״ל בארץ וחופשות בטיסות וזכה
הר באחד קניותיבם את ערבו ,בעולם או בארץ ,לנופט או לטיול יוצאים אתם ס ע רטת הקראוב מ  הבתול הרבו

ת את איתבם וקחו הבאים: הפרסים באחד ולזבות בטיול בה להטתמט תוכלו .הטימוטית* הטקי

קליק! רק מספיק מזל יך
 למצב נקלעתם יפה, לאתר בטיולכם הגעתם
 מצלמה שלפו לצלם, לכם בא סתם או מעניין

הבתול, הריבוע רשת הקראופ שקית ואת
 שיגרתי לא צילום וביימו דמיונכם את הפעילו

 שקית עם חברים או המשפחה בני בהשתתפות
הכחול. הריבוע רשת הקראופ

 המוצלחות התמונות את שתחורו,הביאו אחרי
 סניף למנהל תיאור, מילות מספר בצירוף

 מגוריכם במקום הכחול הריבוע רשת הקראופ
פרטים. לרשום תשכחו ואל

 ויחליט השופטים חבר ישב 1.ה .86 בתאריך
 אבות תוכלו מקורית תמונה צלמתם אם

לארה״ב. זוגית בנסיעה

 הגרלה אין כאן
 שקובע, הוא הצילום *

 להשתתף וכד•
שקית! רק צרך

ראשון •פרס
 הברית לארצות זוגית טיסה

שני •פרס
 לאירופה זוגי טיול

 בארץ זוגי נופש בשבוע זוכים 2•
 בארץ זוגיים שבוע סופי 5•
 ״2000 מ״מ״גטד 35 מצלמות 10•
ס- מצלמות 10•  ״1000 ״גטו 100כי
מ״מ 35 אגפא צילום סרטי זוג ־ שי אריזות 25 •

 מר הצלמים, איגוד נציג נורברט סגל מר את כולל השופטים חבר
 גי.אס.טי.אס. חב׳ נציג גרנות מר אגפא, חב׳ נציג מנדלבאום שלמה
הקו־אופ. נציג פורדהאוז שלום מגידו, ענת דין עורכת
 הכחול הריבוע רשת קו־אופ בסניפי התמונות למסירת אחרון מועד
 המשתתפות התמונות את להחזיר מתחייב הקראופ אין ו. 5.ו0.86

בתחרות.
בלבד. הכחול הריבוע רשת קו־אופ בסניפי נמכרת השקית ״

בתערוכה תמונות
 הקראו־פ יערוך התחרות בתום

 ממבחר תערוכה הכחול הרבוע רשת
המוצלחות. התמונות
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 1טודנטים^^0ו לתיירות הבינלאומי המרכז
 טיול וחבילות שכר טיסות מארגני
בן ח'  א ת׳ 57 ■הודה ר
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א!9אג יצא? איך

 מקו□ בכד איתך קו־או□
הבית. ליד אחד תמצא תמיד קו־אוב,

גבעתיים. ו 3 ישראל תפוצות רח׳ הכחול הריבוע רשת קו־אופ במשרדי נמצא התחרות **תקנון • הכחול הריבוע רשת אופ קו והיפר אופ קו
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