
                 
P Ř I H L Á Š K A 

na zahajovací soustředění nově nastupujících posluchačů 3. LF UK v Praze 
 

 

Adresa střediska:  Výcvikové středisko UK Dobronice u Bechyně, 381 62 Stádlec 

Termíny:    7. 9. 2016  -  10.  9. 2016 (pro program Všeobecné lékařství) 
                 (3denní plná penze – začátek večeře, konec balíček na cestu)  
            10. 9. 2016 - 13. 9. 2016 (pro program Všeobecné lékařství) 

                                  (3denní plná penze – začátek večeře, konec balíček na cestu) 

Rozdělení do termínů proběhne podle studijních kruhů. Informace o termínu Vám bude zaslána 
na Vámi uvedenou e-mailovou adresu do 10. srpna 2016 (včetně). 

 

13. 9. 2016 – 16. 9. 2016 (pro bakalářské obory) 

                                  (3denní plná penze – začátek večeře, konec jídlo na cestu) 
 

Cena kurzu:  1.500,-Kč  (storno poplatek 500,- Kč) - doprava, ubytování a strava 
 

Způsob platby: složenkou, případně jiným platebním příkazem. Jako platný doklad nebude uznána složenka 
označená „Sběrný box“ či  e-mailové potvrzení z banky. 
Komerční banka Praha 10, Č. účtu: 22734101/0100, Variabilní symbol: 1001, Konstantní symbol: 379 
 
Podmínkou účasti je zaslání (doručení) vyplněné přihlášky současně s dokladem o zaplacení 
nejpozději do 22. července 2016 na studijní oddělení (rozhodující je datum doručení). 

 
 

Jméno a příjmení studenta: …………………………….……………………………………..………… 
 

Program/obor studia:  ……………………………………………………………………….………… 
 

Datum narození: …………………………………………………………………………………………. 
 

Kontaktní adresa: …………………………………………..………………………………….………… 
 

Telefon (mobil): ………………………………………E-mail: ………………………………………… 

Při odjezdu na soustředění Vám bude vydáno speciální dobronické tričko – barvy se liší dle 
studijních skupin (kruhů) a pomohou Vám rychle vyhledat své nové spolužáky a tutora Vaší 
skupiny z řad studentů vyšších ročníků (polokošile příslušné barvy). 
 
Velikost trička*:      □ S (50 cm)           □ M (52 cm)         □ L (55 cm)      □ XL (58 cm) 

* velikost Vašeho trička prosím zatrhněte! 
 

Potvrzuji,  že  jsem  se  seznámil/a  s podmínkami  účasti  na  kurzu  a  uhradil/a  částku ve výši 
1.500,-Kč. Doklad o úhradě přikládám. 
 

Datum: ………………………  Podpis: ………………………………………….…… 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Doplňující informace (vyplňují pouze ti, kteří mají zájem o vlastní dopravu či dietu):  

a) pro zájemce o vlastní dopravu: 

Do výcvikového střediska a z výcvikového střediska se dopravím sám/a a beru na vědomí, že cenu 

kurzu  není možné snížit o částku za dopravu.  □ ANO  

b) pro ty, kteří mají ze zdravotních důvodů speciální požadavky na stravu: 

  □ bezlepková   □ ……………………….…    prosím specifikujte 
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