Beweeg mee voor ADHD
Op de 1ste ADHD Awarenessday in Vlaanderen

Sponsorinformatie
Op 5 oktober 2019 organiseren centrum ZitStil en Surplace Sports in Fort 4 in Mortsel een eerste
beweegdag!
Iedereen met een hart voor ADHD zet dan ADHD in de kijker! Alle opbrengsten gaan integraal naar de
werking en projecten voor kleine en grote mensen met ADHD.
Spreek voor sponsoring je familie, vrienden, kennissen, de buren, collega’s, uw bedrijf … enzovoort
aan om de rondjes die jij loopt of wandelt financieel te steunen. Leg hen uit dat je dit doet voor het
goede doel. Noteer hun naam en het gesponsorde bedrag op het sponsorformulier.
Best vraag je het sponsorbedrag meteen te betalen.
Nodig ook iedereen ook uit om komen supporteren voor jou. De beweegdag belooft alvast een
gezellige ontmoetingsdag te worden met een hapje en een drankje, animatie voor de kids, … We
eindigen met een optreden van Bram De Mets, finalist van The Voice.
Het totale sponsorbedrag kan je storten met vermelding van ‘sponsor beweegdag’ en de naam van
de deelnemer op BE31 0011 1503 0255. Doe dit liefst vóór 1 oktober en stuur de ingevulde lijst met
sponsors door naar info@zitstil.be met de vermelding van je naam. Of breng zowel het sponsorformulier als het sponsorbedrag mee op 5 oktober naar Fort 4 en geef het ter plaatse af voor de start.
Na jouw beweegprestatie levert Surplace Sports je het bewijs van de gelopen of gewandelde rondjes
zodat je dat aan je sponsors kan bezorgen.

Dankjewel en veel succes!

Beweeg mee voor ADHD
Op de 1ste ADHD Awarenessday in Vlaanderen

Sponsorformulier
Centrum ZitStil wil samen met iedereen met een hart voor ADHD minstens 400 rondjes van ± 2,5 km of 1000 km
afleggen! En ik wil daar mijn steentje aan bijdragen en laat mijn rondjes sponsoren.

Naam loper/wandelaar: …………………………….............................................................., ik beweeg mee voor ADHD!
Ik zal …….........… (aantal rondjes van +-2,5 km) wandelen/lopen. En volgende mensen zijn bewogen om mij
te sponsoren:

Naam Sponsor + emailadres

TOTAAL BEDRAG SPONSORING:

Bedrag

