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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αγαπητά Μέλη, Φίλες και Φίλοι
Με χαρά σας προσκαλούµε στη γιορτή της Κοπής της Βασιλόπιττας του Συλλόγου µας
την Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2015,
στο ρεστωράν Zunfthaus zum Grünen Glas (Untere Zäune 15, 8001 Zürich,
προσβασιµότητα µε το τράµ Νο 3 µέχρι την στάση „Neumarkt“, Τηλ. 044 251 65 04.
Το Apéritif θα αρχίσει στις 16:30 και το σερβίρισµα φαγητού περίπου µία ώρα αργότερα.
Συνηµµένα σας προωθούµε και το Μενού µε τις τιµές.
Στην κράτηση θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, γι ́ αυτό παρακαλούµε
να δηλώσετε έγκαιρα την συµµετοχή σας το αργότερο µέχρι τις 10 Φεβρουαρίου στην ηλεκτρονική
διεύθυνση του Συλλόγου µας: info.seeel@gmail.com, αναφέροντας τον ακριβή αριθµό ατόµων µε την
ένδειξη «µενού για χορτοφάγους» ή «παιδικό µενού» στις αντίστοιχες περιπτώσεις.
Χάρη στην ευγενική χορηγία - προσφορά Μέλους του Συλλόγου µας και εφόσον θα έχει αναφερθεί στην
δήλωση συµµετοχής, είναι δυνατή
α) η κάλυψη του κόστους των παιδικών µενού σε πολύτεκνες Οικογένειες Μελών του ΣΕΕΕΛ,
β) η γενική κάλυψη της εισόδου σε Οικογένειες Μελών, που έχουν έρθει πρόσφατα από την Ελλάδα και
βρίσκονται στο στάδιο αναζήτησης εργασίας,
γ) η µείωση κατά 40 ε.φρ. στο κανονικό µενού, σε Ελληνίδες και Ελληνες, Μέλη του ΣΕΕΕΛ, που εκπονούν
Διδακτορικό. Επί πλέον,
δ) η µείωση κατά 40 ε.φρ. στις 20 πρώτες δηλώσεις Ελληνίδων/Ελλήνων, που φοιτούν στην Ελβετία.
Την Γιορτή της Βασιλόπιττας θα τιµήσει µε την παρουσία του ο Επιτετραµµένος της Ελληνικής Πρεσβείας στην
Ελβετία, κ. Ιωάννης Μιτζάλης.
Θέµα της φετεινής µας Βασιλόπιττας: „Greece goes international“!
Παράλληλα µε την Κοπή της Βασιλόπιττας, θα έχουµε, µε την ευκαιρία της
Κινέζικης Πρωτοχρονιάς, που φέτος σχεδόν συµπιπτει µε την Βασιλόπιττά
µας (19 Φεβρουαρίου), να δούµε, πως γιορτάζεται η αλλαγή του Έτους
στην Κίνα, µε ανάλογη οπτικο-ακουστική υποστήριξη και ζωντανή µουσική
µε το παραδοσιακό κινέζικο έγχορδο όργανο, την Guzheng, από την
ταλαντούχο µουσικό, Υuan He (Harbin, Beijing, Zυρίχη).

Θα χαρούµε πολύ να σας έχουµε κοντά µας
Το ΔΣ του ΣΕΕΕΛ

