Meghívó
Szeretettel meghívjuk A rák ellen, az emberért, a holnapért! Társadalmi
Alapítvány által a „Fontos vagyok” című dokumentumfilm javára
szervezett jótékonysági golfversennyel egybekötött egészségnapra.
Helyszín: St. Lőrinc Golf Club
(1238 Budapest, Szentlőrinci út 19–21., www.lorincgolf.hu)
Időpont: 2015. szeptember 13. (vasárnap)
Kezdés:
A golfversenyen indulók részére 8.30
Vendégek, érdeklődők részére 9.00 óra
Dress code: sportosan elegáns. (Kérjük, hogy a farmernadrágot, és a hölgyek a
magas sarkú cipőt mellőzni szíveskedjenek!)
A részvételhez és a felhőtlen szórakozáshoz nem kell golfozni tudni. Az
érdeklődők részére golfbemutatót szervezünk, ahol mindenki kipróbálhatja ezt a
szép sportot.
Belépődíj: Az egész napos rendezvényre felnőtteknek 3.000 Ft, gyermekek
részére 14 éves korig 1.500 Ft. A belépődíj befizetésével a „Fontos vagyok”
dokumentumfilm elkészültét támogatja!
Nevezési díj a golfversenyre 4.500 Ft.
Ha részt szeretne venni az eseményen, kérjük jelezze szándékát a
rakellen@rakellen.hu email címen!
Ha egyetért a film céljával és elkészültével, de nem tud részt venni a
rendezvényünkön, kérjük, támogassa azt lehetősége szerint, de legalább a
belépőjegy árával A rák ellen, az emberért a holnapért! Társadalmi Alapítvány
bankszámlaszámán keresztül!
Fontos! Kérjük, írja az utalás megjegyzési rovatába: Fontos vagyok, mert a
felajánlásokat elkülönítve kezeljük, és csak a film elkészültére fordítjuk.
Bankszámlaszámunk: OTP Bank NYRT. 11713005-20034986; Fontos vagyok

PROGRAM
8.30- 9.00

érkezés a golfversenyen résztvevőknek, köszöntő, csapatok
összeállítása

9.00-9.30

érkezés a vendégeknek, érdeklődőknek,

9.30

köszöntők, bemutatkozók

9.45-10.45

bemelegítés, golfoktatás a versenyen indulóknak

11.00

golfverseny indítása

11.00-12.00

barátkozás a golffal az érdeklődőknek

12.00

Gerendás Péter műsora

12.00-13.00

ebéd a vendégeknek

13.00-14.00

ebéd a golfosoknak

13.00-15.00

"Rabbit" verseny az érdeklődőknek

15.00-15.30

divatbemutató

15.30-16.30

aukció, licit ráajánlás, tombola

16.30

eredményhirdetés

Egész napos kísérőprogramok










golfjáték gyakorlása gyerekeknek és felnőtteknek
Fontos vagyok – részletek vetítése, beszélgetés a film készítőivel
rákellenes szervezetek tanácsadása
dietetikai, obezitológiai tanácsadás
gyerekjóga, meridián, Csikung, EFT – gyógyító mozgás gyakorlási
lehetőség
képkiállítás a Pajtában, néma licit
fürdőruha, fehérnemű és estélyi ruha bemutató, tanácsadás
sminktetoválás (henna, csillám)
könyvvásárlás, ételkóstoló

Sok szeretettel várjuk,
Földvári Barbara és Dallos Csaba dokumentumfilm készítők
Bartha Ferenc

Palotásné Horváth Zsuzsanna

Sári Edina

klubigazgató

golfozó

produkciós vezető

A film weboldala: fontosvagyok.tumblr.com

