
Centrum Inicjatyw Senioralnych po raz 
dziewiąty wraz z partnerami zaprasza do 
udziału w wydarzeniach dedykowanych 

najstarszym mieszkańcom Poznania. 

Bądźmy razem tej jesieni!

28.09 – 11.11.2019



Targi VIVA SENIORZY! 
25-26.10.2019, pawilon 3 MTP 

W  programie „Senioralnych” zna-
lazły się też targi VIVA SENIORZY! 
Wydarzenie odbędzie się już po 
raz dziesiąty. 

Targi podzielone zostaną na cztery 
bloki tematyczne: aktywność – tu 
prezentowane będą zagadnienia 
związane z  turystyką, klubami se-
niora, a także urodą i stylem, zdro-
wie – to sekcja związana z produk-
tami i  usługami dostosowanymi 
do potrzeb seniora, wiedza – część 
poświęcona edukacji i  rozwojowi, 
pojawi się też blok dedykowany 
otoczeniu, który podejmie tema-
tykę m.in. bezpiecznego domu 
czy spraw związanych z  pomocą 
w życiu codziennym. Targi to rów-
nież bardzo ciekawa propozycja 
artystyczna. Pierwszego dnia na 
targowej scenie wystąpi Grażyna 
Brodzińska, a  dzień później poja-
wi się na niej Halina Frąckowiak. 
Podczas targów seniorzy będą 
mogli wziąć udział m.in. w  warsz-
tatach z  obsługi komputera czy 
smartfona. Program przewiduje 
również zajęcia związane z aktyw-
nością fizyczną i tańcem, warsztaty 
ogrodnicze, zielarskie i  kulinarne 
oraz strefę kosmetyczną. 

Bilety na targi 
VIVA SENIORZY!

Przedsprzedaż w internecie 
do 24.10. na stronie: 
www.vivaseniorzy.pl

• bilet 1-dniowy: 12 zł
• bilet 2-dniowy: 17 zł

Bilety w kasach 
wyłącznie 25-26.10.:

• bilet 1-dniowy: 13 zł
• bilet 2-dniowy: 20 zł 

• bilet 1-dniowy z wjazdem: 25 zł 
• bilet 2-dniowy z wjazdem: 35 zł

Partnerem Głównym dziewiątej edycji 
„Senioralnych” jest Centrum Medyczne 
Synexus. Partnerem inauguracji 
„Senioralnych” jest Aquanet, firma Amed 
Gabinety Specjalistyczne oraz Podróże na 
Emeryturze. 

Partner Główny:

Partnerzy inauguracji:

Patroni medialni:

Inauguracja / 28.09.2019 
sobota / godz. 11:00
 
Na Wolnym Dziedzińcu Urzędu 
Miasta Prezydent Poznania  
tradycyjnie przekaże seniorom 
i seniorkom klucze do bram 
miasta. Od tego momentu 
miastem władać będą jego 
najstarsi mieszkańcy!

W programie również:

• wręczenie certyfikatów w ra-
mach akcji „Miejsce przyjazne 
seniorom”, 

• koncert Krystyny Giżowskiej, 
• występ śpiewaka operetko-

wego Bartosza Kuczyka, 
• pokaz tańca w wykonaniu 

Mariny Ostopei,
• bezpłatne badania kontrolne.

Podczas inauguracji dostępny 
będzie także program 
tegorocznych „Senioralnych”

Szczegółowe informacje: 
Centrum Inicjatyw Senioralnych
ul. Mielżyńskiego 24

tel. 61 847 21 11 
www.centrumis.pl

Święto poznańskich seniorek 
i seniorów potrwa aż 6 tygodni!

Program „Senioralnych” prezen-
tuje się imponująco. Znów bę-
dziemy mogli zajrzeć do miejsc 
znanych, ale też mniej oczywi-
stych – odbędą się oprowadza-
nia po ekspozycjach poznańskich 
muzeów i galerii, inspirujące wy-
kłady i warsztaty, seanse filmowe, 
lekcje języków obcych, spotkania 
z ekspertami na temat emerytury 
czy rynku pracy. Nie zabraknie też 
muzyki – wysłuchamy m.in. kon-
certu papieskiego oraz koncertu 
akordeonowego. Stawiających 
na dobrą nutę z pewnością ucie-
szy też potańcówka, a  lubiących 
rywalizację – wieczorek gier plan-
szowych. W  programie imprezy 
mnóstwo propozycji na aktywne 
spędzanie czasu. „Senioralni” to 
również świetna okazja do tego, 
żeby pomyśleć o swoim zdrowiu 
i skorzystać z bezpłatnych badań 
profilaktycznych. Drzwi otwar-
te zorganizują dzienne domy 
pomocy społecznej, przeróżne 
stowarzyszenia i  organizacje po-
zarządowe działające na rzecz se-
niorów. Podczas trwania imprezy 
seniorzy będą mogli też liczyć na 
zniżki w  miejskich instytucjach 
czy prywatnych firmach. 

Senioralni 
Poznań


