Zväz diabetikov Slovenska
Banskobystrický samosprávny kraj
Mesto Banská Bystrica

usporiadajú

5. FESTIVAL DIABETU
pri príležitosti Svetového dňa diabetu 2010
pre diabetikov z celého Slovenska
a
širokú verejnosť

Prihláška – informácia

13. november 2010
Banská Bystrica

ORGANIZAČNÉ POKYNY
a) Kontaktná adresa :

Anna Laliková
0907 215 140
lalikova@inmail.sk

a) Termín a miesto konania :

13. november 2010
ECC ( bývalý Dom kultúry ), Banská Bystrica

b) Program

od 8.00 hod.
- Infocentrum
09.00 – 15.00 hod. – príhovor hostí, prednášky
09.00 – 14.00 hod. – edukačné centrá v meste
Banská Bystrica
10.00 – 14.00 hod. – poradne
10.00 – Pochod proti diabetu
15.00 – 17.00 hod. - benefičný koncert v Komornom
divadle ECC, žrebovanie tomboly počas koncertu
17.00 hod.
– večerný ohňostroj

:

c) Miesto prednášok a čas :-

prednášková sála ECC, od 9.00 hod. do 15.00 hod.

d) Miesto poradní a čas :

priestory ECC od 10.00 – 14.00 hod.
(diabetologická, detská, starostlivosť o nohy, sociálno-právna)

e) Sprievodné akcie :

-

Možnosť merania glykémie, krvného tlaku,
cholesterolu, glykovaného hemoglobínu, čistoty pľúc,
citlivosti nervového zakončenia, ošetrenie pleti a pod..

Prihlášky prosíme zaslať poštou, alebo emailom na
kontaktnú adresu do

20. októbra 2010.
Informácie k prihláške
5. Festival diabetu sa uskutoční v srdci Slovenska v Banskej Bystrici dňa 13. novembra
2010. Po takých veľkých mestách ako je Sydney, Dilly, Moskva aj my sa budeme
prezentovať vysvietením mesta na modro, čo je farba diabetikov. Významné objekty
mesta budú vysvietené na modro, budú sa všetkým účastníkom rozdávať modré stužky,
benefičný koncert bude ladený do modrej farby a aj večerný ohňostroj bude v modrej
farbe. V intraviláne Banskej Bystrice budú dve edukačné centrá, kde sa bude merať
glykémia, tlak krvi a budú sa rozdávať edukačné materiály. Pri tejto príležitosti bude
vydané aj mimoriadne číslo časopisu DiaSpektrum v náklade 20 000 ks, ktorý bude
účastníkom rozdávaný zadarmo. Bude aj rozoslaný do všetkých základných organizácií.
Pred konaním 5. Festivalu diabetu sa uskutoční tlačová konferencia a bude vydaná
tlačová správa k Svetovému dňu diabetu. Uputávky konania tohto podujatia budú
zverejnené v časopise Diabetik, DiaStyl, lokálnych, ale aj štátnych médiách. Vo všetkých
mestách na Slovensku budú plagáty o konaní Festivalu diabetu. Vstup na podujatie bude
bez poplatku. Podujatie bude monitorované médiami. Bude to podujatie medzinárodného
významu.

5. Festival diabetu
pri príležitosti Svetového dňa diabetu
s medzinárodnou účasťou

Banská Bystrica – ECC ( bývalý Dom kultúry )
13. november 2010

Záväzná prihláška k účasti ZO
Názov základnej organizácie:
Adresa (PSČ):
Kontaktná osoba:
Telefón:
Mobil:
E-mail:

a) Prosíme o dodržanie termínu zaslania prihlášky, aby sme mohli organzačne
zabezpečiť úspešný priebeh celého podujatia
b) Príchod účastníkov bude od 8.00 hod, kedy začne pracovať infocentrum.
c) Parkovanie je pred ECC a na priľahlých parkoviskách.
d) Počas podujatia sa bude rozdávať zadarmo časopis DiaSpektrum nielen pre
účastníkov, ale aj pre jednotlivé ZO ZDS. Preto je potrebné do uvedeného termínu
nahlásiť aj počet kusov časopisu, ktoré potrebujete pre vašu organizáciu.
e) V priebehu festivalového dňa bude uskutočnený Pochod proti diabetu, ktorého sa
budete môcž zúčastniť a bude obsahovať prehliadku mesta Banská Bystrica. Na
podujatí bude prezentovaná možnosť vysokoškolského štúdia sociálnej práce s
edukáciou diabetu.
e) Vstup voľný

Záväznú

prihlášku k účasti základných organizácií prosíme zaslať poštou alebo na
mailom na kontaktnú adresu najneskôr do

20. októbra 2010.

