
Universcience починає збір коштів для надання 
допомоги українському населенню та науковцям
Щоб допомогти українському населенню, Universcience пропонує 
своїм відвідувачам з 8 по 13 березня внести два євро при покупці 
свого квитка на користь французького Червоного Хреста. Universcience 
заплатить за перші 5000 квитків додаткове пожертвування програмі 
PAUSE, яка підтримує вчених і художників у вигнанні.

В контексті надзвичайної ситуації, з якою стикається населення України, Universcience 
пропонує своїм відвідувачам «Міста науки та індустрії» (Cité des sciences et de l'industrie) 
та «Іскр Палацу відкриттів» (Étincelles du Palais de la découverte) з 8 по 13 березня 
внести додаткові два євро при покупці свого квитка. Зібрана сума буде передана 
французькому Червоному Хресту на користь його акції "Надзвичайна ситуація в Україні".

Ця можливість застосовується до всіх пропозицій, доступних у Cité та у Étincelles, як 
на місці, так і онлайн, за винятком стажувань, пропозицій, а також купівлі квитків через 
посередників. Відвідувачі з безкоштовним допуском або підпискою також можуть 
зробити свій внесок.

Universcience, крім того, зобов'язується виплатити за кожен з перших 5000 квитків, 
придбаних в рамках цієї програми, два додаткових євро на користь програми PAUSE, 
що проводиться Колеж де Франс в рамках свого заклику "Солідарність з Україною". 
Кошти підуть на фінансування термінового прийому у Франції українського дослідника 
або наукового співробітника строком на три місяці.
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Практична інформація

Cité des sciences et de l’industrie
30, avenue Corentin-Cariou - 75019 Paris

 Ligne 7, Porte de la Villette  3b

Години  
Відкритий щодня, крім понеділка, з 
10:00 до 18:00 і до 19:00 по неділях.

Тарифи
• Квиток на виставку: 12 євро, 
знижений тариф: 9 євро (+65 років, 
вчителі, – 25 років, багатодітні сім'ї та 
студенти). 
• Безкоштовно для дітей віком до 2 років, 
осіб, які шукають роботу, та одержувачів 
соціальних мінімумів, осіб з обмеженими 
можливостями та супроводжуючих їх осіб.
01 40 05 80 00  

cite-sciences.fr

Les Étincelles du Palais de la découverte
Jardin Caroline Aigle 
86 rue Saint-Charles - 75015 Paris

  Ligne 8, Balard

Години 
Середа, субота та неділя з 10 до 18 години. 
З вівторка по неділю з 10 до 18 годин під час літніх 
канікул і шкільних канікул
Тарифи
• Єдиний тариф для семінарів і виставок: 4 євро.
Бронювання онлайн є обов'язковим.
• Звичайні безкоштовні послуги надаються 
передплатникам абонементу Pass, особам з 
обмеженими можливостями та супроводжуючим  
їх особам, шукачам роботи або одержувачам 
соціальних мінімумів, а також власникам 
професійних карт.

https://www.college-de-france.fr/site/programme-pause/Presentation.htm

