
dla Farmaceutów, Lekarzy, Pacjentów, Diagnostów laboratoryjnych 

i wszystkich, którzy chcą dbać o swoje zdrowie 

ZdrowiaPiknik

Fundacja  
Zdrowie  
i Opieka

organizator: partner strategiczny:

„Łowcy 
zdrowia”



Szanowni Państwo, 
z wielką przyjemnością zapraszamy  

do wspólnego świętowania w ramach dorocznego 

Pikniku Zdrowia 
cudowni mali artyści z przedszkola BIM-BOM, zespół COVERSI, kabaret MOHEROWE BERETY,

radosna atmosfera i gwiazda wieczoru zespół Wilki 
przybliży nas w wakacyjny, letni nastrój, a feeria barw pozwoli się zrelaksować  

i zadbać o zdrowie, zwłaszcza, że motto tegorocznej edycji pikniku 

brzmi: „łowcy zdrowia”. Kolejny raz zapraszamy!

do Miasteczka Zdrowia 
na stoiska: „Badanie wad postawy – dietetyka funkcjonalna”, „Zdrowo się odżywiaj”,  

„Fitness - ćwicz z głową”, „Przyjazna dłoń, pomocna łapa” - w zdrowym Ciele zdrowy duch  
(dogoterapia przy aktywności seniorów i pomocy niepełnosprawnym),  

„Badanie słuchu”, „Zdrowe Serce - sprawdź cholesterol, cukier i zbadaj ciśnienie”,  
„Zdrowa Skóra i włosy”, „Zdrowe Oczy”, „Witaminogród” i wiele innych,  

a dla naszych drogich panów badanie urologiczne!

Piknik odbędzie się w sobotę, 10 czerwca 2017 r.   
na terenach rekreacyjnych Doliny Trzech Stawów przy ul. Pułaskiego 9  

w Katowicach.  Początek godz. 16:30.

Aleksander Żurek
Prezes Zarządu 

Salus International sp. z o. o.

Dorota Świętek
Prezes

Fundacji Zdrowie i Opieka



Program Pikniku pt. „ŁOWCY ZDROWIA” ZdrowiaPiknik
MIASTECZKO ROZRYWKI:
16.30 – 16.40   Uroczyste otwarcie pikniku i przywitanie gości – prowa-

dzenie: ANNA MAKSYM
16.40 – 16.55  Występ dzieci z przedszkola BIM-BOM 
16.55  – 18.00 Występ grupy muzycznej  COVERSI – przeboje  lat 60, 70 i 80
18.00 – 18.10    Konkursy dla dzieci i dorosłych – ANNA MAKSYM
18.10 – 19.40   Występ Kabaretu „MOHEROWE BERETY”   

(aktorki z teatru rozrywki: marta tadla, beata chren, mał-
gorzata gadecka, elżbieta okupska) 

19.40 – 19.50 Wyniki konkursów dla dzieci i dorosłych – ANNA MAKSYM
19.50 – 20.55   Gwiazda wieczoru Zespół Wilki
20.45 – 23.00   zabawa z DJ 

MIASTECZKO ZABAW (dla dzieci i dorosłych):
kolekcja rycerska – zjeżdżalnia, activ center i basen z piłeczka-
mi, tor gladiator, koszykówka i góra żółw, pokazy łucznicze,  
pokazy psich zaprzęgów.

MIASTECZKO ZDROWIA:
stoiska: „Badanie wad postawy – dietetyka funkcjonalna”,  
„Zdrowo się odżywiaj”, „Fitness - ćwicz z głową”, „Przyjazna dłoń, 
pomocna łapa” - w zdrowym Ciele zdrowy duch (dogoterapia  
przy aktywności seniorów i pomocy niepełnosprawnym),  
„Badanie słuchu”, „Zdrowe Serce - sprawdź cholesterol, cukier  
i zbadaj ciśnienie”, „Zdrowa Skóra i włosy”, „Zdrowe Oczy”,  
„Witaminogród” i wiele innych, a dla naszych drogich panów  
badanie urologiczne!
zapraszamy na małe co nieco dla podniebienia!



www.fuzio.pl
Szanowni Państwo!

Zgłoszenia na Piknik Zdrowia będą przyjmowane od poniedziałku do piątku  
w godz. 9.00-17.00  do 7 czerwca br. pod nr tel. 32-788-55-40  
lub  na adres mailowy:  piknik@fuzio.pl
Potwierdzeniem udziału w Pikniku jest nabycie biletu wstępu  
na piknik. Bilety należy okazać przy wejściu na teren imprezy. 

Cena dla klientów Salus International:  
10 zł – osoba dorosła, 5 zł – dziecko. 

Przedsprzedaż biletów będzie trwała  
do 7 czerwca br.  

Bilety dostępne u Państwa Przedstawiciela  
Handlowego Salus International,  
a także w Dziale Marketinnu i PR 
Salus International 
– informacje pod nr tel. 32-788-55-40.

Zapraszamy serdecznie!

Fundacja  
Zdrowie  
i Opieka

organizator: partner strategiczny:


