25 opdrachten
stempelkaart
1. De eerste stempel krijg je van ons cadeau!
2. Kom een blokje lopen of stappen tijdens het Levensloop event
(29 en 30 september)
3. Neem deel aan het opgietweekend (5, 6, 7 oktober)
4. Neem deel aan de quiz night (10 november)
5. Dans en shake op de foute Party (17 november)
6. Neem deel aan de rowing challenge (1 tot 23 december)
7. Bestel iets tijdens 1 van onze happy hours
(iedere 25e van de maand)
8. Kom op Driekoningen verkleed als koning naar Fitopia (6 januari)
9. Los de Fitopia woordzoeker op (in januari)
10. Kom langs op onze opendeur (13 januari)
11. Kom fuiven op de après Ski Party (9 januari)
12. Kom in de week van Valentijn langs en neem een duik in ons
ballenbad (11 tot 17 februari)
13. Verzamel tijdens de Let’s move actie minstens 5000 moves voor het
goede doel (in maart)
14. Kom op Carnaval verkleed naar Fitopia en verdien een stempel
(3 maart)
15. Neem deel aan de lesgeversmarathon (30 maart)
16. Neem deel aan 1 van onze fun events (elke 3e vrijdag van de
maand)
17. Geniet van 1 consumptie aan onze gezellige sportbar
18. Neem een selfie op je favoriete plaats in Fitopia en deel hem op
Facebook of Instagram met de hashtag #25jFitopia
19. Bestel iets tijdens één van de Happy Hours (iedere 25e van de
maand)
20. Geniet van een dagje in Saunatopia
21. Boek een massage en laat je eens goed verwennen
22. Probeer het broodje van de maand
23. Breng vrienden of familie mee voor een dagje sauna
of sporten
24. Bezorg ons een mooi verhaal waarbij Fitopia
betrokken is via events@fitopia.be
25. Vraag aan de receptie een Fitopia 25 jaar sticker,
hang deze op je auto en stuur een foto als bewijs
naar events@fitopia.be
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