50 let geografie
na Přírodovědecké fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci

Setkání absolventů
geografie na UP v Olomouci
2. cirkulář – závazná přihláška
1959 2009

Motto: „Svět je stále menší a čas ubíhá stále rychleji…“
Děkujeme za Váš zájem o setkání absolventů geografie na UP v Olomouci, které
se definitivně uskuteční v sobotu

27. června 2009
v aule staré budovy Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, třída Svobody 26.
Velká prosba: Pokud máte dokumentární materiály z Vašeho studentského života,
nejlépe fotografie, zašlete mi prosím jejich elektronickou podobu. Zařadím je do
připravované prezentace o padesáti letech geografie na UP v Olomouci.

Program
12.00–13.00
13.30–15.30
16.00–(22.00?)

Slavnostní zahájení setkání absolventů s bývalými i současnými učiteli v aule Přírodovědecké fakulty, třída Svobody 26, občerstvení, prohlídka pracoviště.
Netradiční prohlídka Olomouce.
Společenský podvečer a večer absolventů, spolužáků, učitelů (slavnostní přípitek,
společná fotografie, raut, volná zábava, hudba k poslechu i tanci).
Tato část programu se uskuteční v bezprostřední blízkosti města Olomouce.
Společná doprava tam i zpět bude zajištěna autobusem.

Ještě stále je možné se závazně přihlásit na e-mailové adrese a současně zaslat účastnický poplatek:
setkani_absolventu_geografie@upol.cz
Veškerá agenda bude vedena elektronicky, s organizátory je ale možné korespondovat také na poštovní adrese:
Přírodovědecká fakulta UP
doc. RNDr. Miroslav Vysoudil,CSc.
katedra geografie
tř. Svobody 26
771 46 Olomouc
Další aktuální informace o setkání absolventů budou zveřejňovány na adrese http://geography.upol.cz/

Účastnický poplatek činí 500 Kč a je považován za závaznou přihlášku.
Z organizačních důvodů musí být zaplacen do 15. června 2009.
Zahrnuje pronájem sálu, netradiční prohlídku Olomouce a společenský večer včetně dopravy.
Po skončení akce budete seznámeni s vyúčtováním.
Poplatek prosíme poukázat na bankovní účet u České spořitelny Olomouc: číslo účtu 2020694133/0800
Důležité: Při jakémkoliv způsobu platby (elektronicky, složenkou) je nezbytně nutné uvést jako zprávu pro
příjemce (účel platby) své příjmení!
Platba na místě je možná jen v nezbytném případě a komplikuje organizaci společenského večera.

Na shledanou 27. 6. 2009 v Olomouci se za organizátory těší

doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.

Důležité informace k zapamatování:







27. 6. 2009 ve 12.00 – zahájení setkání absolventů geografie
15. 6. 2009 – konečný termín zaslání závazné přihlášky a registračního poplatku
ČS Olomouc, č.ú. 2020694133/0800 – účet, na který je třeba zaslat účastnický poplatek 500 Kč
aktuální informace jsou na http://geography.upol.cz
adresa pro komunikaci s organizátory: setkani_absolventu_geografie@upol.cz
urgentní dotazy a informace: (+420) 775 772 310 nebo miroslav.vysoudil@upol.cz

Vybrané ubytovací možnosti:







Hotel Flora
Hotel Arigone
Hotel Gemo
Hotel Gól
Penzion Best
Penzion Křivá

http://hotelflora.cz
http://arigone.cz
http://www.hotel-gemo.cz
http://www.hotel.gol.cz
http://www.penzionbest.cz
http://www.pension-kriva.cz

tel. (+420) 585 422 200
tel. (+420) 585 232 351
tel. (+420) 585 222 115
tel. (+420) 585 229 813
tel. (+420) 585 231 450
tel. (+420) 585 209 204

