Serdecznie zapraszamy do włączenia się w akcję #ZbieramydlaKamy! Jak możesz dołączyć? Przyjdź na
koncert, weź udział w Biegu, albo wylicytuj obraz 

7.2.2016 – Gramy dla Kamy
W tę niedzielę w Auli Uniwersytetu Zielonogórskiego (Podgórna 50) o godzinie 18 00 dla Kamili wystąpią
Dorian Zarzycki Band, Kabaret Ciach, Kabaret Zachodni, Kabaret Adi i Kabaret Zalotka. Podczas koncertu
możecie również wylicytować m.in. książkę i fartuch kucharza Grzegorza Łapanowskiego z jego
autografem oraz zaproszenie dla dwojga na spektakl gościnny teatru Capitol z Warszawy "Dajcie mi
Tenora" w Teatrze Lubuskim.
Koszt biletu – 15zł (do kupienia w ILO, a przed koncertem w Auli – tam bilety będą sprzedawane do
ostatniej chwili)

13.2.2016 – Charytatywny Walentynkowy Maraton Fitnessowo - Rowerowy
Dzień przed Walentynkami będzie okazja do zadbania o formę! W Funficie II na ulicy Sulechowskiej od
godziny 1500 przez trzy godziny będą odbywały się zajęcia fitnessowo – rowerowe. Wstęp darmowy –
wszystkie darowizny można przekazywać do puszek, które znajdziecie w Funficie w trakcie maratonu.
Zapisy na maraton pod numerem tel. 533600525 lub 684227297 albo w recepcji klubu FunFit II

14.2.2016 – Siódemka dla Kamy
Zaproś chłopaka, mamę tatę albo przyjaciółkę i wspólnie spędźcie aktywnie Walentynki: przebiegnijcie lub
przejdźcie Siódemkę dla Kamy! Po biegu wpadnijcie na koncert i pokaz fajerwerków. Co jeszcze mamy w
planach na ten dzień? Występy sportowe Dragons Zielona Góra, kiermasz rękodzieła artystycznego, ciepły
poczęstunek i wiele innych atrakcji. ILO stanie się też najlepszym miejscem do zakupu kwiatów dla
bliskich na tę wyjątkowa okazję – połowa dochodu z ich sprzedaży zostanie przeznaczona na leczenie
Kamili.

20.2.2016 – Wieczór z muzyką i malarstwem
Tego dnia od godziny 2000 w Piekarni Cichej Kobiety masz szansę na wylicytowanie obrazów i dzieł sztuki
przy dźwiękach muzyki poważnej oraz muzyce zespołu bębniarskiego „7 minut przerwy”. Dochód z
licytacji zostanie przeznaczony na leczenie Kamy.

Dochód ze wszystkich eventów zostanie w całości przekazany na leczenie
Kamili. Na każdym z wydarzeń będzie możliwość wsparcia akcji poprzez
przekazanie pieniędzy do puszki.
Więcej informacji na https://www.facebook.com/zbieramydlakamy/

