
Θέλοντας να διαδώσουμε το μήνυμα της έγκαιρης διάγνωσης και εμπνευσμένοι από την τεράστια επιτυχία διαφόρων εκστρατειών που πραγματοποιούνται διεθνώς με σκοπό την επαγρύπνηση και την απομυθοποίηση του  καρκίνου, φέτος για πρώτη χρονιά το Άλμα Ζωής Ν. Θεσσαλονίκης διοργανώνει την καμπάνια “SAIL FOR PINK” στη Θεσσαλονίκη, η οποία δεν έχει άλλο σκοπό παρά την διάδοση του μηνύματος πως Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΝΙΚΗΘΕΙ εάν διαγνωστεί έγκαιρα, μέσα από το ευγενές άθλημα της ιστιοπλοΐας.Συντονισμένος στην παγκόσμια μάχη ενάντια στον καρκίνο, ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο του μαστού «Άλμα Ζωής» Ν. Θεσσαλονίκης θέλει μέσα από αυτή την εκστρατεία να μεταδώσει ένα μήνυμα ζωής, δύναμης χαράς και ενέργειας!Η εκστρατεία θα αποτελείται από σειρά εκδηλώσεων σε θάλασσα και στεριά, που θα πραγματοποιηθούν στον Θερμαϊκό  Κόλπο και την παραλία της Θεσσαλονίκης, την Κυριακή 7 Απριλίου 2013 και αναμένεται να έχει πολύ μεγάλη προσέλευση κόσμου.Σε συνεργασία με όλους τους ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥΣ  ΟΜΙΛΟΥΣ της πόλης (ΝΟΘ, ΝΟΑΘ, ΝΑΟΚΘ), την ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ και την σχολή ιστιοπλοΐας ανοικτής θάλασσας  “ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ - BLUE AEGEAN SAILING  SCHOOL”, θα διοργανωθεί  έναν μοναδικό ιστιοπλοϊκό event στο Θερμαϊκό κόλπο που θα προσφέρει θέαμα και διασκέδαση στο κοινό της Θεσσαλονίκης. Κύρια εκδήλωση η διοργάνωση ενός Συμβολικού «Ιστιοπλοϊκού Αγώνα». 



Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:
 Κυριακή 7 Απριλίου: 12:00 Προσέλευση κόσμου στο σημείο συνάντησης (κοντά στο Λευκό Πύργο) Στο σημείο αυτό θα είναι η γραμματεία της εκδήλωσης καθώς και τα περίπτερα φορέων και χορηγών. Επιβίβαση του κόσμου στα σκάφηΕκκίνηση αγώνα, βόλτα στο Θερμαικό κόλπο/ Τερματισμός αγώνα μπροστά στην παραλία17:30 Λιμενισμός σκαφών στην παραλία και αποβίβαση κόσμου18:00 ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣΑπονομή Κυπέλων & αναμνηστικών διπλωμάτων συμμετοχής παρουσία των συμμετεχόντων φορέων σε παραλιακό καφέ-μπαρ, after party με live μουσική. 
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