Ժընեւ, 15 Նոյեմբեր 2016

Սիրելի բարեկամներ՝
Զուիցերահայ Միութիւնը հաճոյքով Ձեզ կը հրաւիրէ Եւրոպական միջ-գաղութային մարզական Ի
(տասնմէկերորդ) մրցաշարքին, Ժընեւ 14-17 Ապրիլ 2017:
Մարզաճիւղերն են՝ Պասքէթպոլ (աղջկանց եւ տղոց խմբեր), Ներքին Ֆութպոլ (տղաք), Վոլիպոլ
(խառն՝ աղջիկ եւ մանչ), Պէտմինթոն (աղջիկ եւ մանչ), Փինկ-Փոնկ (աղջկանց եւ տղոց), Ճատրակ
(խառն՝ աղջիկ եւ մանչ / կրտսեր եւ չափահաս), Նարդի եւ առաջին անգամ ըլլալով՝ Թեթեւ ատլետ
4x100 մետր փոխանցումավազք (չափահաս / աղջիկ եւ մանչ 15 տարեկանէն սկսեալ), 4x50
փոխանցումավազք (կրտսեր / աղջիկ եւ մանչ, 8-14 տարեկան) եւ 100 մետր վազք (չափահաս / աղջիկ
եւ մանչ 15 տարեկանէն սկսեալ) :
Իւրաքանչիւր մասնակցող խումբ բաղկացած պիտի ըլլայ առաւելագոյնը 8 մարզիկէ եւ 1 մարզիչ:
Առաւել 1 վարչական պատասխանատու իւրաքանչիւր քաղաքի ակումբէն, ներկայացնելով բոլոր
մարզիկները, խումբերը եւ մարզաճիւղերը: Իւրաքանչիւր խումբ կրնայ ունենալ միայն մէկ ոչ-հայ
ծագումով մարզիկ:
Կը խնդրենք Ձեզմէ որ անյապաղ, սակայն անհրաժեշտօրէն մինչեւ 6 Յունուար 2017-ը մեզի տալ Ձեր
պատասխանը, տեղեկացնելով Ձեր ակումբէն մասնակցող խումբերու թիւը եւ անոնց մարզաճիւղը
(Պասքէթպոլ, Ներքին Ֆութպոլ,Վոլիպոլ Պէտմինթոն, Փինկ-Փոնկ, Ճատրակ, Նարդի եւ Թեթեւ
ատլետ) ինչպէս նաեւ մեզի փոխանցել՝ ծախսերուն ընդհանուր գումարին յիսուն առ հարիւրը (50%):
Ձեր ակումբէն մասնակցողներու ճշգրիտ թիւը եւ իւրաքանչիւրին անուն-մականունը կարելի է տալ
ամենաուշը մինչեւ 15 Մարտ 2017-ը միաժամանակ փոխանցելով վճարման երկրորդ բաժինը:
EURO Վճարման հասցէ՝
Union de Banques Suisses ( UBS )
Union Arménienne de Suisse
Case postale 1811 - 1211 Genève 1
Numéro de compte : 0240-472026.40Z
IBAN :CH620024024047202640Z
BIC : UBSWCHZH80A
CHF Վճարման հասցէ՝
Union de Banques Suisses ( UBS )
Account holder : Union Arménienne de Suisse
Case postale 1811 - 1211 Genève 1
Numéro de compte : 0240-472026.00 J
IBAN :CH48 0024 0240 4720 2600 J
BIC : UBSWCHZH80A
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Ուրբաթ 14 Ապրիլ 2017 երեկոյեան տեղի կ’ունենայ ինչպէս միշտ պատասխանատուներու
հանդիպում: Միւս հիւրերը հնարաւորութիեն ունին նախապէս արձանագրուիլ եւ մասնակցել
հետեւեալ ծրագրերուն՝
1. Բոուլինկ եւ փիթցա
2. Հին Ժընեւ գիշերով այց (Geneva by night) եւ ընթրիք (Spaghetti Factory ճաշարան)
Ձեր ուշադրութեան կը հրաւիրենք որ սոյն ծրագրերը չեն ներառուած խաղերի մասնակցութեան
սակի մէջ եւ պիտի վճարուին տեղւոյն վրայ:
Æõñ³ù³ÝãÇõñ Ù³ëÝ³ÏóáÕ ³Ý¹³ÙÇ Í³ËëÁ (մարզիկ կամ ÁÝÏ»ñ³ÏóáÕ) åÇïÇ ÁÉÉ³Û, »ñ»ù ûñáõ³Û Ñ³Ù³ñ,
ÁÝ¹³Ù»ÝÁ` ºáõñû 360.- (CHF 400.-) ³ÝÓ ·ÉáõË եթէ սակին յիսուն առ հարիւրը (50%) մեզի փոխանցուի
մինչեւ Յունուար 6, 2017 եւ ºáõñû 390.- (CHF 430.-) այդ թուականէն ետք: ²Ûë ·ÇÝÇÝ Ù¿ç ներառուած են`
երեք գիշեր Ï»óáõÃիւÝ CROWNE PLAZA****, ամբողջապէս վերանորոգուած å³Ý¹áÏÇÝ Ù¿ç (75-77, Ave.
Louis-Casaï, 1216 Genève – Cointrin), հանրային փոխադրամիջոցի ազատ գործածութիւն, ²åñÇÉ 15-Ç
ïÇëÏáÝ ÇÝãå¿ë Ý³»õ ÎÇñ³ÏÇ 16 ²åñÇÉÇ Ø³ñ½³ß³ñùÇÝ ÷³ÏÙ³Ý ×³ß-å³ñ³Ñ³Ý¹¿ëÁ եւ երկու ճաշի
կապոց (մարզիկներուն համար):
Ձեր բոլոր հարցերը եւ արձանագրութիւնները ղրկեցէք մեր Ե-հասցէին՝ info@uas-games.ch .
Թղթակցութեան լեզուներ՝ Հայերէն, Անգլերէն եւ Ֆրանսերէն:
Այլ տեղեկութիւններու համար կարելի է հեռախօսել Տիկ. Մեդա Խաչատրեանին՝ +41 79 303 1749 կամ
+41 22 345 6670, իսկ զանազան լուրերու համար այցելեցէք մեր ֆէյսբուկին էջը՝ UAS EURO ARMENIAN
GAMES եւ մեր կայքէջը՝ www.uas-games.ch
Ուրախութեամբ սպասելով Ձեր լաւ լուրերուն, կը խնդրենք ընդունիլ, սիրելի բարեկամներ, մեր
ջերմ ողջոյնները եւ լաւագոյն մաղթանքները:

Ի դիմաց Զուիցերահայ Միութեան՝
Մարզախաղերու յանձնաժողով

ՅԳ
1. Անոնք որոնք Եւրոպական անցագրեր չ'ունին, անհրաժեշտօրէն պէտք ունին Զուիցերիա մուտքի
վիզա: Ուստի, կը խնդրենք որ, անյապաղ կատարէք վիզայի պէտք եղած ձեւակերպութիւնները:
2. Հարկ ե յիշեցնել թէ իւրաքանչիւր մասնակից պէտք է ապահովագրուած ըլլայ հիւանդութեանց եւ
արկածի դէմ:
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