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BANK ZACHODNI WBK S.A. 2 Oddziłłw Kołobrzegu 10 1090 2659 0000 0001 118Ó 9519
421090 2659 0000 0001 1804 5709
KoŁOBRZESKI KLUB MoRSoW
48 1090 2659 0000 0001 18329229
ORKIESTRA ZDRoJowA

Kołobrzeg,21.la-Zat3

INFORMACIA
Dla członków Zapruyiaźnionych Klubów Morsów

Kołobrzeski

Klń

Morsów przysąpił do pĄektu badń naukowych, które mają na celu

określenie odporności organizmu oraz wńywu na gospodarkę tłusz.czową osób uprawiających zimowę

Ępiele i sprawdzenie czy morsowanie poprawia kondycję organianu. Badania Ędą prowadzona Przśz
naukowców z Uniwersytefu Medyczrego w Poznaniu pod kierunkiem płof. Hanny Krauss. Badanie
będzie polegało na pobraniu krwi rąno nacar;7fr u wszystkich chętnych członków ZapnyjuŹnionych
Klubów w następujących terminach: 26JO2al3 gńzna 8:00, 03.012014 godzina 8:00, 26-a420l4
godzina 8:00. Badanie zostanie przeprowadzone w sali konferełrcyjnej w Centum Zltowia i Retaksu
Verano przy ul. Sikorskiego 8 w Kołobrzegu.

W \ryyniku
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LDL,

badan zostanie oznaczony poziom cholestetolu całkowitego, F[DL,

glukozą kortyzol, insuliną greliną lektyną sefotoniną ewenfualnię immunoglobinY.
Równolegle będą prowadzone badania składu cińą czy|i określenieilościtkanek miękkich
ithłsrsał1awmocątuządzęnlaTAlt{ITA.Badanie to jest niębolesne i nieinwazyjne. Wsrystkie
badania dla Morsow są bezpłatne a wyniki b?dań zostaną przedstawione na konferencji
naukowej podczas III Światowego Festiwalu Morsowani

a oraz w publikacji, która

będzie

zawierała dorobek fizęch kolejnych konferencji o zaletach i wadach morsowania.

DeHarację o przystryieniu do badań nalezy potwierdzić do dnia 24.10.201.3 na adres
prezes@moroswanie.kolobrze
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operacja współfinansowutaprzez|Jnię EuropejsĘ zo środków fiłansowychErrroiĘskiego Frmdusń Rybackięo
zapewniająqą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
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