Seznamovací kurz
všech studentů prvního ročníku UJEP
Opět jedeme na seznamovák, kde se seznámíš s naší školou a se svými novými
spolužáky. Jsme parta studentů, kteří si dali za cíl postarat se o to, aby se ti na naší
škole co nejvíce líbilo a dále dařilo. Poradíme ti, jak splnit vše, co ke studiu potřebuješ
a bez problémů se na naší škole zapojíš do studia. Také brzy získáš přátele a nebudeš
na to sám.
PROGRAM: Na co se těšit? Koukni na TV reportáž ze seznamováku na
www.seznamovakUJEP.cz
Každý den se můžete těšit na propracované seznamovací hry a soutěže! Věnovat se Vám
budou zkušení mladí instruktoři. Všechny aktivity jsou DOBROVOLNÉ. Přístup na pláž je
zdarma.
V areálu jsou ZDARMA k zapůjčení: čtyřkolky, minibike, skákací boty, míče, frisbee,
petanque, kriket, trampolíny, baseballové rukavice, volejbal, beach, tenis, stolní tenis,
badminton, nohejbal, fotbal, vodní vybavení, společenské hry a spousta dalších sportovních
vybavení…
WiFi internet zdarma.
K dispozici je také: restaurace či fastfood, tobogány, jungle creek – lanové centrum,
paintball, minigolf, windsurfing, lodičky a šlapadla, výletní loď, zumba, koně, karaoke,
ohniště a gril (většinu aktivit zařadíme do programu) + každý večer diskotéka.
Připravili jsme pro vás i několik výletů do okolí (Hrad Bezděz, aquapark, Máchova stezka,
turistické zajímavosti…)
Do programu jsme zahrnuli i důležité informace o naší fakultě, kreditní systém, informační
systém, studijní předpisy, systém výuky, informace o knihovnách,… K dispozici bude
přesný harmonogram termínů + průvodce naší školou (tipy a triky) atd. Každému
poradíme, jakým způsobem si na místě zapsat předměty a splnit všechny důležité kroky k
Vašemu dalšímu studiu. Zároveň Vám budeme kdykoli k dispozici pro jakékoli dotazy.
Ubytování: Rekreační chatky (vč. lůžkovin) s terasou v krásném přírodním prostředí
Máchova jezera.
Termíny: Z důvodu vysokého počtu přihlášených studentů jsme zájezd rozdělili do dvou
termínů:
1) 2. 9. - 8. 9.
2) 8. 9. - 14. 9.
Doprava: Samostatně nebo naším autobusem z Ústí – čas a místo srazu v den odjezdu a
další informace upřesníme emailem.
Cena za celý týden s polopenzí a programem:
Záloha: 900,-Kč nutno poslat do 10 dní od doručení tohoto dopisu na účet:
2500269224/2010, do zprávy pro příjemce napište termín (např.: „prvni“) a jako
variabilní symbol: “rodné číslo před lomítkem” (RRMMDD, např.: „930515“). Potvrzení o
zaplacení přivezte s sebou k ubytování (stačí vytisknout print-screen převodu z účtu, či
potvrzení z hotovostního vkladu na pobočce/poště).
Doplatek: 1850,- Kč poslat nejpozději 4 pracovní dny před odjezdem na stejný účet jako
zálohu. Potvrzení o zaplacení doplatku také přivezte s sebou k ubytování.
Přihlášku s celým jménem, datem narození, termínem, fakultou, telefonním číslem a
způsobem dopravy zasílejte na email: SeznamovakUJEP@seznam.cz nebo na
www.seznamovakUJEP.cz Přihlášku Vám potvrdíme a zašleme další informace.

V případě dotazů nám přednostně napište email, v naléhavých případech volejte:
775 605 802 – Anna Havelková

