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SEZNAMOVÁK 
Vážení budoucí studenti ÚTRL,  

rádi bychom vás jménem studentského spolku PŘETLaK pozvali na seznamovací pobyt, který 
se bude konat ve dnech 24.–26. 9. 2021 v Řevnicích. Pobyt je určen studentům prvního ročníku 
bakalářského a navazujícího magisterského studia. 

Ubytování je zajištěno v rekreačním areálu JEKA Léto v Řevnicích (asi 30 km od Prahy). 
K dispozici je běžné vybavení včetně matrací pro cca 50 lidí. Polštáře a deky jsou na místě, 
povlečení nebo spacák a ručníky je nutno přivézt vlastní. V areálu je k dispozici jídelna, 
venkovní posezení, ohniště, hřiště, parkoviště (30 m od areálu) a internetové připojení. 
Stravování NENÍ zajištěno. Vezměte si prosím vlastní zásoby. Nejbližší restaurace se nachází 
100 m od areálu.   

Na programu pracujeme, ale počítá se s různými seznamovacími a zábavnými aktivitami  
a výlety v okolí. V případě zájmu se také společně pokusíme zorientovat v záplavě studijních 
předpisů a nejrůznějších dokumentů (jak na SIS, kde najít studijní plán a k čemu je dobrý, jak 
si zapsat předměty, kolik je potřeba kreditů, jak je to se zkouškami atd.).  

Účast je zcela dobrovolná. Informace o programu a vše podstatné shrneme také v informačním 
mailu, který se bude rozesílat po uzavření přihlášek.  

Cena za pobyt je 600 Kč, v ceně je ubytování a program. Platba bude probíhat na místě. 
Připravte si prosím finanční obnos přesně! Pokud už teď víte, že přijedete později, dejte nám 
vědět a individuálně se domluvíme – v tom případě bude nutné zaplatit poměrnou částku 
předem na spolkový účet, abychom ubytování mohli zaplatit za Vás.  

Ubytování:  
Adresa: JEKA Léto, Karlštejnská 246, Řevnice 
Další informace o ubytování: https://jeka-leto.hotel.cz  

Dopravní dostupnost:  
Mapa: https://jeka-leto.hotel.cz/map/ 
Vzdálenost areálu od vlakového nádraží a autobusu v Řevnicích cca 900 m, na Karlštejn pouze 
10 min. jízdy vlakem, do centra Prahy (30 km) vlakem jen 35 min. 

Prosíme o vyplnění přihlášky do 20. 9. 2021. Kapacita je omezená.  

V případě dotazů ohledně přihlášek a platby se obraťte na náš spolek PŘETLaK e-mailem 
(spolek.pretlak@gmail.com) nebo přes FB stránky 
(https://www.facebook.com/groups/2035798819994499/).   

Přihlašovací formulář: https://forms.gle/pKUmJM6jbykFDSFa8  

Událost na FB: https://fb.me/e/2wDOsKhUS  

Za organizátory seznamováku 

Martina Lišková, Bára Vybíralová, Kristýna Kostková 
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