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Akcja "Masujemy Opole" już po raz trzeci
W sobotę (16.06) na opolskim rynku odbędzie się akcja 'Masujemy Opole', która będzie połączona
ze zbiórką charytatywną na rzecz dzieci z problemami rozwojowymi. Akcja potrwa od godz. 12:00
do 21:00. Wstęp wolny. Więcej na ten temat będzie można usłyszeć w czwartkowej audycji 'Ona i
On'.
"Masujemy Opole" to akcja działająca wielowymiarowo. Jej celem jest zbiórka charytatywna oraz
promocja zdrowia, sportu, zawodu dyplomowanego masażysty i płynących korzyści z masażu.<br
/> <br /> Organizatorom, których wspiera Stowarzyszenie Jednym Słowem, zależy na
zjednoczeniu ludzi bez znaczenia jacy są, czym się zajmują, w jakim są wieku, jakie mają
ograniczenia. Akcji przyświeca idea" każdy z nas jest inny i dlatego wyjątkowy - Tolerancja przez
duże T".<br /> <br /> W tym roku podczas trwania akcji będą zbierane pieniądze na rzecz dzieci
z problemami rozwojowymi i ze spektrum autyzmu i aspergera. Masażyści będą wykonywać za
darmo profesjonalne masaże profilaktyczne, lecznicze oraz kosmetyczne, promując tym zawód
dyplomowanego masażysty, a także kierunek technika masażu.<br /> <br /> W programie m.in.:
masaże w specjalnych namiotach, pokaz masażu tajskiego wykonany przez członków Akademii
Sztuki Masażu Menos, pokaz masażu misami tybetańskimi, występ zespołu tanecznego M3,
maraton zumby, pokazy sztuk walki w wykonaniu Opolskiego Klubu Karate Kyokushin i Centrum
Challenger, pokazy kulinarne, występy Opolskiego Bractwa Rycerskiego, szkolenie nording
walking, pokaz Dogfrisbee, pokaz pierwszej pomocy przez oddział ratunkowy oraz symulator
wypadków.<br /> <br /> Swój udział zapowiedzieli również motocykliści, którzy opowiedzą o
swojej pasji i bezpieczeństwie na drodze, przedstawiciele Akademii Logicznego Myślenia, którzy
zorganizują warsztaty dla odkrywców. Dla najmłodszych przewidziano gry i zabawy oraz
malowanie buziek. Stowarzyszenie Opolska Pozytywka uatrakcyjni czas turniejem w kapsle na
specjalnym torze. <br /> <br /> W tym roku część aktywności odbędzie na drugim miejscu koło
Baszty Opolskiego Bractwa Rycerskiego (koło katedry). Tam zaplanowano gimnastykę słowiańską,
funkcjonalny trening Body Art, Hatha Joga, trening Boot Camp. Na finał zaplanowano koncert z
udziałem uzdolnionej wokalnie Młodzieży Opolskiej. Na scenie wystąpi także Jessica Stellmach,
Chór Gospel-Opole Youth Choir i zespół Parande. Ponadto można liczyć na porady kosmetyczek
czy darmowe porady dietetyka.<br /> <br /> Radio Opole objęło wydarzenie patronatem
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