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KUTSU
Tule golﬀaamaan hyvää
LC Turku Archipelago Celeb-Am
–hyväntekeväisyysgolﬁin!
Tässä tapahtumassa hyvin pelaaminen on
myös hyvän pelaamista hyvässä seurassa.
Tervetuloa hauskaan yritysgolf-tapahtumaamme Harjattula Golf & Country Clubille
Turun Kakskerrassa torstaina 13.6.2019
klo 11 alkaen. Suosittu tapahtuma järjestetään jo kuudetta kertaa ja sen tuotto käytetään Lounais-Suomen Syöpäyhdistys r.y:n
Lapsisyöpäpotilasperheiden kerhon Sykerön
toiminnan tukemiseen.

Joukkuekilpailussa kisaavat kolmen yrityspelaajan ja yhden julkisuudesta tutun henkilön
eli ”Sykerö-kapteenin” muodostamat joukkueet. Pelimuotona on Paras Pallo Pistebogey kahdella pallolla (Best Ball Twosome) eli
kaikki pelaavat omaa palloaan ja joukkueen
tuloksen muodostavat jokaisella väylällä
kaksi parasta pistebogey-tulosta. Joukkueilla mukana myös kiertävä pinkkipallo, jonka
kanssa onnistuminen tuo lisäpisteitä!

Osallistumismaksu 700 €/joukkue ja se
sisältää huikean kilpailun erikoiskisoineen
sekä giveawayt, runsaat kisaeväät, lounaan
ja päivällisen. Voittajajoukkue saa mukaansa upean kiertopalkinnon ja luonnollisesti
parhaiten pärjänneet joukkueet ja useissa
erikoiskilpailuissa loistaneet palkitaan mukavilla palkinnoilla.

Kokoa asiakkaista tai työkavereista joukkue
ja tule mukaan hyvänmielen golf-tapahtumaan! Varaa joukkueellesi paikka hyväntekeväisyyskisasta hyvissä ajoin, sillä
paikkoja on rajoitetusti.
Yhteydenotot ja varaukset:
Marko Riionheimo 050 312 2364
tai marko@riionheimo.com

Kisan pääpalkintona kolmen vuorokauden Stay&Play -paketti 4:lle
hengelle upeaan Sand Valley Golf Resortiin Puolaan. Paketti sisältää mm.
•
•
•
•
•

Mitä tehdä,
kun oma lapsi
sairastuu syöpään.
Joka vuosi Suomessa n. 150 lasta sairastuu syöpään. Lapsen syöpädiagnoosi
pysäyttää koko perheen maailman. Elinpiiri
pienenee kodin ja sairaalan seinien sisälle,
perheen talous joutuu koetukselle, koulun
käynti, harrastukset ja sosiaalisten suhteiden ylläpito hankaloituvat jne.

Yöpymiset laadukkaissa huviloissa
Rajoittamattoman golﬁn
Rangepallot ja vetokärryt
Aamiaiset
Lentokenttäkuljetukset

Lapsisyöpäpotilasperheiden kerho Sykerö
toimii Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen
alueella. Tuemme perheitä taloudellisesti,
vertaistukitapaamisin, terapioin, järjestämällä harrastuksia, tapahtumia ja retkiä
suojatusti ja turvallisesti.
Lions Club Turku Archipelagon järjestämän
Celeb-Am-hyväntekeväisyysgolﬁn kautta
kerätyillä lahjoitusvaroilla olemme tukeneet
perheitämme monin eri tavoin. Lahjoitusvaroilla olemme uusineet Meri-Karinan infektiovapaan leikkipuiston kokonaisuudessaan.

www.sandvalley.pl

Olemme myös voineet aloittaa säännöllisen
harrastustoiminnan infektioeristyksissä oleville
lapsille. Syöpälasten on mahdollista harrastaa
turvallisesti sairaudesta huolimatta liikuntaa,
teatteria ja uintia sekä osallistua erilaisiin
ohjattuihin teemapäiviin. Ilman tätä arvokasta
lahjoitustoimintaa kerhomme toiminta ei voisi
yhtä mittavana tarjota tukea ja iloa sairastuneille lapsille ja nuorille ja heidän perheilleen.
Taina Ylenius,
Sykerön puheenjohtaja.

