
ZA MLADE, OBOLELE ZA RAKOM

TEK
8. DOBRODELNI 

8. dobrodelni tek/hoja v boju proti debelosti, Zdravo hujšam

PRIJAVE     info@l-n.si   031 657 605

9. 4. ob 9.00 ŠMARTINSKO JEZERO, 
PUŠN ŠANK PR’ TINI
4 in 8 km



CENA DOBRODELNE startnine:  
predprijava 7 EUR / na dan dogodka 10 EUR  

Predprijave na 8. dobrodelni tek/hojo v boju proti debelosti, Zdravo hujšam že potekajo!

PRIJAVE     info@l-n.si      031 657 605 

*Vsi sodelujoči  na 8. dobrodelnem teku/hoji v boju proti debelosti, Zdravo hujšam, hkrati postanejo tudi uporabniki 
spletnega omrežja Lifestyle natural (www.l-n.si).

8. DOBRODELNI TEK/HOJA V BOJU 
PROTI DEBELOSTI, ZDRAVO HUJŠAM 

WWW.L-N.SI
Organizator: Soorganizator: Podporniki in pokrovitelji: Generalni medijski 

pokrovitelj:

4 / 8 KM REKREATIVNI TEK / HOJA

ALI STE VEDELI?

Za ohranjanje telesne teže posameznik 
dnevno potrebuje pol ure zmerne telesne 
vadbe. Če želi shujšati učinkovito in zdravo, je 
vsakodnevno potrebno »migati« vsaj eno uro. 

Piti je potrebno tudi kadar nismo žejni. Žeja je 
pokazatelj dehidracije telesa. Odrasel človek 
na dan potrebuje 2-3 litre vode, pri večjih 
telesnih obremenitvah pa tudi do 6 litrov. 

Ali je vaša telesna teža primerna? Izračunajte 
svoj indeks telesne mase s pomočjo formule 
kg/m2. Čezmerno prehranjeni imajo indeks 
telesne mase od 25 do 30, debeli pa nad 30. 

Tek zmanjšuje sladkor v krvi, odpravlja stres, 
krepi imunski sistem in uničuje rakave celice. 

S tekom boste okrepili vaše srce in hkrati 
izboljšali delovanje možganov. 

Sredstva, zbrana s startnino na  
8. dobrodelnem teku Migaj z mano Celje, 
Dobr´tek - zdrav tek, so namenjena 
štipendijskemu skladu Fundacije Utrip 
humanosti za mladostnike, obolele za rakom. 

Fundacijo Utrip humanosti podpirajo 
ambasadorji Peter Poles, Iris Mujel, Boštjan 
Romih, RK Celje Pivovarna Laško, Uroš Perić, 
Andraž Hribar, Tadej Toš, Jure Košir in Neisha.

Več o zdravem načinu življenja najdete na 
prvem zelenem spletnem portalu 
www.l-n.si. Pridružite se največji zeleni spletni 
skupnosti Lifestyle natural. 

Dogodek poteka pod vodstvom prim. Jane 
Govc Eržen dr. med., vodje projekta Zdravo 
hujšam in članice uprave Fundacije Utrip 
humanosti.


