
   
 
 

Женева, 26 серпня 2022р. 
  Ніколь Рено Цурбріген (nrz) 

 
 

     

Для учасників заходів “Люди 

похилого віку звідси і з інших місць”  

 
 
Стосується: нова організація роботи відділу  

 

 

Шановні Пані та Панове,  

У цьому листі ви знайдете програму заходів “Люди похилого віку звідси і з інших 

місць” (SIA). У зв’язку зі значним збільшенням кількості учасників, ми змушені 

трансформувати організацію відділу та посилити вимоги щодо умов участі в SIA.  

Звертаємо вашу увагу, що 13 та 15 вересня 2022 року відбудеться реєстрація на 
курси французької мови у “Залі B” вартістю 10 швейцарських франків. Після цих 
дат реєстрація коштуватиме 15 швейцарських франків і ми не зможемо 
гарантувати вам місце на курсах. 

Реєстрація на заняття з гімнастики відбудеться 12 та 14 вересня 2022 року: 
записатися можна, прийшовши за 30 хвилин до початку 1-го курсу.  

Реєстрація на заняття з йоги відбудеться 26 та 27 вересня 2022 року 
безпосередньо на Yoga7. 

Кожна особа може взяти лише один курс занять АБО з гімнастики, АБО з йоги. 

Що стосується участі в заході Бан-де-Кресі (Bains de Cressy), тепер вам 
доведеться реєструватися, оскільки кількість місць обмежена до 17 учасників. 

 Попередньо зареєстрованим учасникам вранці (в день проведення заходу) 
у “Залі B” необхідно буде принести точну суму до сплати - 7 швейцарських 
франків;     

 

 Попередньо зареєстровані учасники, що прибудуть безпосередньо до Кресі 
(Cressy), повинні завчасно сплатити точну суму, тобто 7 швейцарських 
франків: 

 
- або у вівторок з 14:30 до 15:00 у “Залі B”  
- або у четвер з 16:30 до 17:00 у “Залі B” 

Ви, звичайно ж, можете домовитися між учасниками, щоб інша особа передала 
гроші за вас. Особи, які завчасно не здійснили оплату, повинні будуть окремо 
придбати свій квиток безпосередньо біля входу в Бан-де-Кресі (Bains de Cressy) за 
ціною 18 швейцарських франків (тариф для пенсіонерів від 60 років).  



Вдячні за прийняття до уваги нового способу функціонування відділу та за ваше 
розуміння. Шановні Пані та Панове, ми з нетерпінням знову чекаємо зустрічі з вами 
і просимо прийняти наші найщиріші вітання. 

 
        
 

       Ніколь Рено Цурбріген  
Відповідальний менеджер з програми  

“Люди похилого віку звідси і з інших місць” (SIA)   


