podklady pro tvorbu pozvánky na PurpleDay 2022 a moc prosím o grafické zpracování (ideálně 2-3 pilotní varianty, ze kterých vybereme a
26. březen patří PurpleDay, tj. Světovému dni boje proti epilepsii
doladíme finální verzi)

PurpleDay je mezinárodní kampaň zaměřená na zvyšování povědomí o epilepsii, vyjádření podpory lidem s epilepsií a boření mýtů a stigmat s epilepsií
spojených. Každoročně 26. března jsou lidé v zemích po celém světě vyzváni,
Centrum pro epilepsie Brno, PurpleClub a EpiStop,
aby
den –symbolicky
fialovou.
V loňském
roce +
sechybí
zapojilo
přes na
A/ v textu
chybí odkaz
nebo
QR kód
na webové stránky
k soutěži „Líbí
sevti,tento
mami“
ten bych oblékli
měl mít
zítra, obratem
pošlu
odkaz
ve spolupráci
s dalšími
českými
epileptologickými
pracovišti
85 zemí napříč zeměkoulí.
on-line
(tospolečnosti
nechávámSANDOZ
na Vás)s.r.o. pořádají a srdečně
a zabesedu
podpory
Připojte se i Vy a podpořte tak více než 65 miliónů lidí s epilepsií na celém světě.
Vás zvou na společenské setkání u příležitosti oslavy
Některé z nich možná znáte.

v příloze wordovský dokument s textem + potřebná loga

PurpleDay 2022

B/ loga
společnost Sandoz (sponzor)
Centrum pro epilepsie Brno
(17:00 – 18:30 hod )
ERN/EpiCARE
25.
3.
2022
v
15
hod.
beseda s odborníky aneb „vše co chcete vědět o epilepsii”
FN Brno
MU Galerie Vaňkovka Brno a Café Práh
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
Všichni jste srdečně zváni! Vstup volný.
EpiStop
Centrum pro epilepsie Brno, 1. Neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně a LF MU Brno
+ prosím dodejte logo PurpleClub (máte od Ing. Pospíšková) a FNUSA
(určitě
máte
např.Horák
z Epodesu)
prim.
MUDr.
Ondřej

Galerie Vaňkovka

Café Práh

Centrum pro epilepsie Brno, Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno

dále posílám loga k Purple Day (3 verze)(15:00
– vyberte
prosím
jednu, kterádoc.
bude
nejlépe
– 16:45
hod)
MUDr.
Irenavyhovovat
Doležalová, Ph.D.

Centrum pro epilepsie Brno, 1. Neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně a LF MU Brno

taneční vystoupení
baletní
školy Filiánek
prof. text,
MUDr.
Petrvlastní
Marusič,
Ph.D. a program, a dále seznam odborníků pro
mám- představu,
že v horní části
pozvánky
bude logo PurpleDay + úvodní
násl.
pozvánka
Centrum pro epilepsie
Neurologická
2. LF UK a FN Motol,
Praha
besedu
(všichni vystoupení
přislíbili, afiliace
jsouBagárové
uvedeny proto, aby akce měla celorepublikový
ráz),Motol,
někde
dole pakklinika
loga pořádajících
a sponzora
- hudební
Natálie
prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
vítám- kouzelnické
ale jakékoliv jiné
nápady Michala Ondřeje
vystoupení
Centrum pro epilepsie Motol, Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
- zahájení nového ročníku výtvarné soutěže

MUDr. Jana Amlerová, Ph.D.

„Líbí se ti, mami?” (www.libisetimami.cz)

MUDr. Jana Slonková, Ph.D.

a výstava vítězných obrázků z předchozích 10-ti ročníků

Centrum pro epilepsie Motol, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Neurologická klinika FNO a LF OU, Ostrava
Chcete nás navštívit osobně nebo on-line - zaregistrujte se prosím.
		

www.sympozium.online/purpleday

