
VÝTĚŽEK Z PRODEJE  BUDE POSLÁN

NA ÚČET LIGY   PROTI RAKOVINĚ.

RŮŽOVÝ DEN V POHYBU

  PROBÍHÁ V RÁMCI
JIŽ 23.ROČNÍKU CELOSTÁTNÍ

SBÍRKY ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ

 15.5.2019 PINK 
DAY

PŘIDEJTE SE K NÁM, MÁ TO SMYSL !

Poradna VZP
Pojištění závažných onemocnění Fénix ( jak se nejlépe ochránit

pro� nega�vním finančním dopadům spojených se závažným onemocněním)

Bližší informace a rezervace již od 13.4.2019
FIT STUDIO O.K. Zimní stadion (2.patro), V. Soumara 2300 Tábor,
 + 420 603 329 010, info@okfitstudio.cz, www.okfitstudio.cz

PROGRAM:
16:30                        ZAHÁJENÍ   

18:45 - 19:45          FIT DANCE s Olinou
17:30 - 18:30          BODYTONE s Vlaďkou

LETOS SI MŮŽETE ZAKOUPIT ORIGINÁLNÍ RŮŽOVÝ
THERMOHRNEK NA TEPLÉ I STUDENÉ NÁPOJE A SPORTOVNÍ VAK

RŮŽOVÝ DEN V POHYBU
PROTI RAKOVINĚ

STŘEDA 15.5.2019

Chcete společně s námi podpořit boj pro� rakovině?
Přispět na dobrou věc?

Srdečně Vás zveme

na Růžový den v pohybu v našem Studiu. 

Zakoupením našeho originálního thermohrnečku
na teplé i studené nápoje a sportovního vaku,

 opět přispějete na dobrou věc.  
Celý výtěžek z prodeje odešleme na účet Ligy pro� rakovině

a jaká bude konečná částka zaleží jen na nás společně.

V den konání akce jsou připraveny
nejen cvičební lekce pro dospělé,

ale zároveň také doprovodný program s našimi partnery:

 Vyjádřete svou podporu všem, kteří to potřebují!
Těšíme se na Vaši návštěvu

Nemůžete se zúčastnit některé z lekcí v den konání akce?
Podpořit nás můžete i pouhým zakoupením  

originálního setu pro ženy již od 13.4.2019 přímo v našem Studiu. 

Poradna VZP
Pojištění závažných onemocnění Fénix ( jak se nejlépe ochránit

pro� nega�vním finančním dopadům spojených se závažným onemocněním)
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