Νέο Παγκόσμιο Ρεκόρ Guinness - Πρόσκληση
Για Συμμετοχή
Σχηματισμός Ανθρώπινης Αλυσίδας Κρατώντας
Πετσέτες Παραλίας
[Για τους συνανθρώπους μας με Αυτισμό: Πράξεις όχι Λόγια!]

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΟΥΜΕ
Στο Ποδοσφαιρικό Στάδιο Δήμου Λεμεσού
(Κοντά στην εκκλησία Αγ. Αντωνίου)

Το Σάββατο, 30 Ιουλίου, 2016, 9:00 π.μ.
________________________________________________
Η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου (Τμήμα Λεμεσού), μέσα στα πλαίσια του
φιλανθρωπικού της έργου, με χαρά ανακοινώνει πως, ήρθε σε συμφωνία με τον
μη κερδοσκοπικό οργανισμό ‘Κάτι Μαγικό Πάντα Συμβαίνει’, για να
φωτογραφίσει την πολύ όμορφη και σημαντική εκδήλωση ‘Σχηματισμός
Ανθρώπινης Αλυσίδας Κρατώντας Πετσέτες Παραλίας’ που σκοπό έχει ένα
νέο ρεκόρ Guinness.
Καλούμε λοιπόν τα μέλη και τους φίλους της ΦΕΚ Λεμεσού, να έρθουν, με τις
οικογένειες και τους φίλους τους, για να λάβουν μέρος σε αυτή την τόσο
σημαντική προσπάθεια, να περάσουν ένα όμορφο καλοκαιρινό πρωινό, γεμάτο
όμορφες στιγμές και συναισθήματα. Μπορούν να γίνουν μέρος της ανθρώπινης
αλυσίδας κρατώντας πετσέτες ή και να φωτογραφίσουν.
Οι φωτογραφίες που όλοι θα βγάλουμε, θα προσφερθούν, αφιλοκερδώς, στον
Οργανισμό ‘Κάτι Μαγικό Πάντα Συμβαίνει’, έτσι ώστε να μπορέσει τεκμηριώσει,
οπτικά, την όλη προσπάθεια για Ρεκόρ Guinness. Για τον λόγο αυτό, η βοήθεια
όλων μας είναι σημαντική.
Επισυνάπτουμε σχετικές αναλυτικές πληροφορίες.
Η όλη εκδήλωση, που γίνεται με τη συνεργασία του Δήμου Λεμεσού και
υποστηρίζει έμπρακτα η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου (Λεμεσός), εμπίπτει στο
πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας, για γενικότερη παροχή βοήθειας στα άτομα
με αυτισμό. Ειδικότερα, στοχεύει στην προώθηση του 1ου διεθνούς συνεδρίου
με θέμα τον Αυτισμό, στη Κύπρο από τις 18 – 22 Νοεμβρίου 2016. Το
συνέδριο τελεί υπό την υψηλή προστασία της ΑΕ Προέδρου της

Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Αναστασιάδη, καθώς και υπό την αιγίδα
του έντιμου Υπουργού Υγείας, Δρος Γιώργου Παμπορίδη.
Να είστε όλοι εκεί.
Επικοινωνία: ΦΕΚ 25384381

Σχηματισμός Ανθρώπινης Αλυσίδας – Εγκαίνια
Έκθεσης Φωτογραφίας
Κυριακή, 19 Ιουνίου 2016, στις 8.30μμ,
στο The Trade, οδός Κιτίου Κυπριανού, 18

Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 26 Ιουνίου 2016.

