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 Seznamovák UHK 2019 

Chceš poznat, co je to vysoká škola ještě dříve, než opravdu začne? Tak 

nesmíš chybět na Seznamováku UHK 2019! Seznamovacím kempu pro 

prváky všech fakult Univerzity Hradec Králové. Čtyři dny nabitého programu, 

kde poznáš své budoucí spolužačky a spolužáky trochu jinak, mnohem lépe 

než v lavici. 

 

Proč by Tvým prvním zážitkem na vejšce mělo být osamocené hledání učebny 

nebo posluchárny? Hledej radši v partě nových kamarádů! Na vejšce obecně 

platí, že víc hlav víc ví. 

Neboj se a pojď do toho! Minulé ročníky byly pecka a letos vše posuneme 

ještě o pár levelů výš. 

Kdy? 
Čtyři dny nabitého programu Tě čekají od 29. srpna do 1. září 2019! 

Kde? 
Seznamovák UHK se koná v rekreačním areálu Ostružno u Jičína. Chatkový 

areál s vlastním koupalištěm, beach volejbalem, fotbalovým hřištěm a 

spoustou místa pro další nejen sportovní aktivity. 

Program? 
V den příjezdu zažiješ spoustu volných aktivit, sportu, koupání, ale především 

Tě rozřadíme do týmů, poznáš nové lidi a své budoucí přátele. Večer 

Welcome party. Druhý den na Tebe a Tvůj tým čekají teambuildingové aktivity, 

na kterých každý rok poctivě makáme. Žádná nuda. Večer vyhlásíme vítězné 

týmy na dalším mejdanu v partystanu. Hrát se bude až do rána! 
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Třetí den budeš mít volný program. Všechny aktivity, jako například: paintball, 

paddleboard, volejbal, nohejbal, stolní tenis a mnoho dalšího bude volně 

k dispozici. Pro zvědavé připravuje přednášky plné informací, které se Ti 

budou na vejšce určitě hodit. Odfrknout si můžeš třeba při promítání filmu 

nebo hraní deskovek. Je možné absolvovat i výlet do okolí. Je jen na Tobě, 

jak se svým časem naložíš. A večer? Poslední party. Čtvrtý den relax, 

pohoda, oběd, končíme a odjíždíme. 

 

Program připravují a celou akci organizují Tvoji budoucí spolužáci. 

Večer na party zahrají nejlepší DJ‘s z hradeckých i pražských klubů. 

Jak se zúčastnit? 

Vyplň přihlašovací formulář na stránkách:  

www.suuhk.cz/seznamovak 

Zde najdeš další podrobné informace, pokyny k platbě, harmonogram, co 

určitě s sebou atd. 

Sleduj také naši facebookovou událost Seznamovák UHK 2019,  

facebookové stránky a instagram Studentská unie UHK. 

Cena Seznamováku UHK je 2450,-Kč  

Cena zahrnuje: dopravu tam i zpět, ubytování v chatkách, plnou penzi, pitný 

režim, veškerou zábavu v místě konání a kartu Studentské unie se slevami. 

S přihláškou neotálej, kapacita je omezená! ;) 
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