
MARSSIKÄSKY 

Kävelysuoritus 

Liikkeelle voi lähteä mistä hyvänsä ja matkan voi lopettaa mihin 

hyvänsä. Jokaisen kävelysuorituksen aikana pitää hakea leima 

ainakin yhdestä tapahtumaan osallistuvasta suomalaisliikkeestä. 

Ostopakkoa ei ole, mutta ainahan kannattaa käyttää paikan tar-

jontaa hyväksi. Liikkeillä voi myös olla erikoistarjouksia kävelijöil-

le. Kertakävelyllä ei ole vähimmäis– tai enimmäismatkaa. 

Kävelyllä voi myös kerätä useamman liikkeen leiman, mutta vain 

yhden kustakin liikkeestä samana päivänä. Täyttyneen passin 

tilalle voi veloituksetta vaihtaa uuden kaikissa liikkeissä.  

Liikkeissä asioitaessa noudatetaan kaikkia koronarajoituksia ja 

suosituksia! 

Leimoja voit kerätä: 

Fuengirola: Kardemumma, Thelma, Mummola, Uusi Ewalds, Lo-

bo Negro, Centron Puoti, Kukko, Caballo Verde, Refla 

Benalmádena: Victoria ja PTZ. 

 

 

 

 

 

Lisätietoja ja –ohjeita: www.aurinkorannikonleijonat.com  

LIIKUNTAPASSI—LIIKEKANNALLEPANO 
Tapa Se Korona 

Su 14.2.—su 28.2.2021 

Osallistumismaksu 10 € / henkilö. 

Lapset 0—25 v maksavien vanhempien mukana ja heidän harkin-

tansa mukaan ilmaiseksi. Osallistuja hyväksyy, että hänen ni-

mensä ilman yhteystietoja julkaistaan tapahtuman nettisivulla, 

jos hänen sijoituksensa on 10 parhaan joukossa. 

Yhteystiedot (lukukelpoisesti painokirjaimin) 

Nimi:   _________________________________ 

Mahd. yhteisö: _________________________________ 

Puhelin:  _________________________________ 

Sähköpostiosoite:  :   

__________________________________________________ 

Kommentteja / toiveita / yhteydenottopyyntö: 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Tämä passi on: 

1. passi 10 €  /  jatkopassi  0 €  /  ’lapsi’passi 0 € (merkitse) 

       Taita keskeltä! 

Osallistumalla teet hyvää!

Koko tuotto sosiaalityöhön 

hädänalaisten hyväksi 

Aurinkorannikolla 
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