Sportovní setkání studentů spolupracujících škol
CHEB
7. 7. – 9. 7. 2010

Charakter akce
Jedná se o sportovní soutěž mezi studenty vysokých škol společensko-sociálního charakteru.
Soutěž je plánována jako dvoudenní akce se společenským večerem.

Cíle akce
Sportovní setkání podpoří rozvoj vzájemných vztahů mezi studenty i spolupracujícími
univerzitami. Studenti mají možnost poznat kulturní a sociální prostředí kolegů z jiné
univerzity a přístup ke studiu v zahraničí. Sportovní atmosféra je vhodným prostředím
k případnému překonání barier nejen jazykových, ale i společenských.

Organizace
1. den – 7. 7. 2010
Ubytování
16:00 Prohlídka města Cheb (sraz před kolejí v 15.30)
19:00 Večeře - Přivítání účastníků, seznámení s programem, volná zábava
• SOUTĚŽ
2. den - 8. 7. 2010
9:00 – 9:45 Sraz na kolejích, prezentace účastníků a seznámení s programem
10:00 – 15:00 Turnaj ve stolním tenise
během turnaje volný odchod na oběd
15:00 – 16:00 Pauza
17:00 – 18:00 Relaxační hodina – relaxační cvičení, jóga, salsa tanec
19:00 – 20:00 Večeře
21:00 – ……. Studentský disko večer
Místo akce:
Turnaj ve stolním tenise a relaxační hodina:
Tělocvična Písečná 2, Cheb (hned vedle koleje)
Oběd, večeře a společenský večer:
Restaurace DEJAVU, Svobody 7, Cheb (mapy budou
k dispozici)

3. den – 9.7.2010
8:00 – 9:30 Snídaně
10:00 – 15:00 Sportovní akce v přírodě – turistický orientačně-poznávací pochod se soutěží
10:00 Sraz u budovy FEK
S sebou:
svačina (cestou možnost návštěva restaurace)
Poznámkový blok, mapy a tužka (mapy obdrží studenti od
organizátorů akce)
Cíl: Komorní hůrka
15:00 – 16:00 Oběd (Restaurace DEJAVU), vyhlášení výsledků soutěží a rozloučení
s účastníky soutěže
• UBYTOVÁNÍ
Účastníkům setkání bude zajištěno ubytování na koleji FEK, Dyleňská 24, Cheb.
• STRAVA
Snídaně:
Obědy 2x a večeře:

Bez snídaně (možnost využit kuchyňky na koleji)
Restaurace DEJAVU, Svobody 7, Cheb

Prosím zájemce o tuto sportovní akci, aby poslali závaznou přihlášku
mailem na adresu: blanka.pohajdova@ujep.cz
Přihláška bude obsahovat: jméno, ročník, studijní obor a kontaktní údaje
(telefon, email)
Plánovaný počet účastníků: 9 z UJEP v Ústí nad Labem, 9 ze Západočeské
univerzity v Plzni a 9 studentů z Technické univerzity v Chemnitz

