Vydajme sa spolu
na pochod

20. jÚna 2009

v bratislave na Hviezdoslavovom námestí
program OD 11.00 h, Štart o 13.00 h
V cieli na tyršovom nábR. vás čakÁ atraktívny program
Pridajme sa k tisícom ľudí na celom svete, ktorí každoročne vyrážajú do ulíc, aby podporili boj proti rakovine prsníka.

Účinkujú: Desmod / IMT Smile / Hex / Peter Cmorik / Jana Kirschner
Dara Rolins / Beáta Dubasová / Zuzana Smatanová / Zdenka Predná
Tina / Mária Čírová / Maroš Kramár / Martin „Pyco“ Rausch a ďalšie tváre
projektu AVON proti rakovine prsníka
Viac informácií o AVON Pochode na www.zdraveprsia.sk.

Vstupenkou na POCHOD je tričko v hodnote 9,99 €/300,96 Sk.

Tričko si môžete zakúpiť prostredníctvom www.zdraveprsia.sk, AVON Lady alebo v deň akcie priamo na mieste podujatia.

Konverzný kurz:1EUR = 30,1260 SKK

WWW.ZDRAVEPRSIA.SK
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