ADAPTAČNÍ VÍKEND PRO STUDENTY FAKULTY STROJNÍ 2022

Vážení studen a studentky,
zveme Vás na Adaptační kurz, který je určen studentům 1. ročníku FS TUL. Jedná se o pobytový víkend,
jehož účelem je usnadnit Vám nástup na univerzitu a zároveň Vám zkvalitnit a zpestřit Vaše nadcházející
studijní období. Budete seznámeni s každodenním děním na fakultě i univerzitě a veškeré informace Vám
budou předávány především z pohledu studenta. Náplní kurzu je seznámení se s fakultou a vybrané
sportovní ak vity, které budou voleny dle aktuálního počasí a zájmu většiny - lehká turis ka, lanový park,
koloběžky, bobová dráha (vše je dobrovolné a zvládneme tak 2 ak vity). Seznámíte se také se staršími
studenty. Prostor bude i pro volnou zábavu či odpočinek.
Místo konání: Janov nad Nisou – pension Artur (h p://www.pensionartur.com/)
Termín konání: 9. - 11. září 2022
Sraz: před budovou IC - Rektorát – Studentská 1402/2, Liberec, 9. září 2022 v 16h.
Platba: Nejpozději do 30. srpna 2022 je třeba uhradit bankovním převodem částku 2590 Kč na číslo
bank.účtu: 5034907359/0800, variabilní symbol 210. Do poznámek uveďte Vaše příjmení a jméno.
V ceně je zahrnuto: ubytování, plná penze, doprava a všechny ostatní ak vity
V případě úspěšného absolvování zimního semestru: bude Vám uhrazena částka 75% kurzovného formou
mimořádného s pendia
Přihlášení FB: Adapťáky TUL 2021 h ps://www.facebook.com/groups/228485131260538/ zde se, prosím,
přihlašte pro naši rychlou komunikaci, uvidíte zde veškeré aktuální info a foto z předešlých kurzů

Pokyny:Vhodné oblečení a obuv do nepříznivého počasí a pro lehkou turis ku, blok a psací potřeby.
Případné další pokyny (např. nutnost testu) Vám budou sděleny dodatečně dle aktuálních nařízení).
Těším se na užitečně a příjemně společně strávený víkend v Janově.
Vedoucí kurzu Helena Lánská

Informace: info@helenalanska.cz
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Upozorňujeme na obdobný kurz “Seznamovák TUL Mácháč” - není veden a podporován fakultou!

